PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC - RADÍKOV
Vpravo: Zajímavý pohled z lesa na
konec ulice Přehradní
Dole: ..přijíždíme do zimního Radíkova

Autobusy DPMO a.s. zatím
jezdí spolehlivě i díky péči
TSMO a.s. o místní komunikace

Dole: … 6.leden 2015, čerstvě nasněženo a vychází zimní sluníčko…….

Vpravo: V sobotu 20.12.2014 proběhla volební valná hromada SDH OlomoucRadíkov. Hovoří náměstek primátora JUDr. Martin Major, MBA, který
bude mít nově na starost i sbory dobrovolných hasičů města Olomouce. Více na str. 3 a 4
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
2.12.2014 – 3. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-návrh rozpočtu SMOl
na rok 2015 – 4. čtení
-rozpočtové
změny
2014
-OZV č.4/2014 – o
místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, výkupu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2015
-most Masarykova
-Na Zákopě – rekonstrukce komunikace
-rekapitulace oprav komunikací v r. 2014
-označení vlastníka
-strategie rozvoje cestovního ruchu města
Olomouce na roky 2014-2020
-petice Hřiště Werichova
-termíny jednání RMO v I/4 2015
9.12.2014 – 4. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-průběh zadávacích řízení nezařazených do
rozpočtu 2015
-rozpočtové změny 2014
-petice – „Zvířecí krematorium v Olomouci –
Chválkovicích“
-tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel
-Bikepark Olomouc – smlouva o poskytnutí
dotace
-Petice Černovír
-Ceny města Olomouce
-soutěţ „Obec přátelská rodině“
22.12.2014 – 5. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-bytové záleţitosti
-komise RMO
29.12.2014 – 6. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-smlouva o bezúplatném převodu majetku
státu
13.1.2015 – 7. RMO
-územní plán
-majetkoprávní záleţitosti
-Rámcová smlouva na opravy komunikací
2015-2017, vyloučení, zadání
-rozpočtové změny 2014
-komise hospodářského rozvoje
-Jantarová stezka
-přechody pro chodce
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-další fungování Olomouc Region Card v roce
2015
-audit hospodaření malých pokladen
-delegování zástupce SMOl do orgánů „Měst a
obcí ČR“
10.11.2014 – 1. ZMO
-slib členů ZMO
-stanovení celkového počtu členů RMO a určení funkcí
-volba členů RMO
-odměňování neuvolněných členů RMO
-pověření k oddávání
-kampaň k místnímu referendu
22.12.2014 – 2. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2014
-schválení rozpočtu SMOl na rok 2015
-OZV č.4/2014 – o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, výkupu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního
odpadu na rok 2015
-zřízení finančního a kontrolního výboru
-delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK Sigma Olomouc a.s.
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
Prosinec (16.12.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ
11/14
-došlá a odeslaná pošta
-informace ze schůzky
vybraných
předsedů
KMČ se zástupci nového vedení města
-návrh rozpočtu města na rok 2015 (opět absence poloţky na projekt rekonstrukce objektu
Náprstkova 1)
-odeslání podkladů na odbor ŢP pro dořešení
správcovství zatrubněných vodotečí v MČ
Radíkov
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-problematika údrţby zeleně na parcele č.327
ul. Na Pevnůstce, vlastníci neplní své povinnosti, předání k řešení odboru ŢP MMOl
-vydařená akce Mladých hasičů – Rozsvícení
vánočního stromečku
-změna provozovatele místní hospody U Pulce
-plán jednání KMČ v r. 2015
Leden (12.1.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 12/14
-došlá a odeslaná pošta
-stanovení priorit na opravné práce na místních komunikacích v r. 2015
-do doby rozhodnutí RMO pracují všechny
KMČ v původním sloţení
-problematika krátkodobých výpadků el. energie, bude osloven ČEZ nebo ČEZ Distribuce
-proběhla volební výroční schůze místního
SDH Olomouc-Radíkov, velmi dobré zastoupení vedení města (nám. primátora JUDr. Major, MBA, zastupitelka Mgr. Machová, vedoucí
odboru ochrany MMOl Ing. Langr, za SHČMS
V. Švubová, zástupci SDH Hanáckého okrsku

Plán jednání KMČ v roce 2015 (19,00 hod.)
16. února
16. března
20. dubna
18. května
15. června
20. července
17. srpna
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí

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/

V SOBOTU 20.12.2014 PROBĚHLA VOLEBNÍ VALNÁ HOMADA MÍSTNÍHO SDH
OLOMOUC – RADÍKOV
Těsně před vánočními svátky se sešli
v hospodě U Pulce na svém jednání nejen místní
hasiči, ale přivítali mezi sebou i hosty z vedení města, a to náměstka primátora JUDr. Martina Majora,
MBA (pod něhoţ v novém sloţení vedení města
spadá i odbor ochrany a
tím i činnosti hasičů),
členku ZMO Mgr. Evu
Machovou (které patří
veliké poděkování za to,
co pro hasiče i Radíkov
ve své funkci dělala
v minulém
volebním
období), zastupitele Ing.
Jiřího Kropáče, vedoucího odboru ochrany MMOl. Ing. Jana Langra, dále za SHČMS Vlastu
Švubovou, bývalého představitele vedení HZS Olomouckého kraje p. Karlece, velitele hanáckého okrsku Petra Spáčila a zástupce okolních sborů
Hanáckého okrsku i další hosty.
V úvodní části programu byla přednesena
bilanční zpráva o činnosti sboru v roce 2014 doplněná jako vţdy vtipnou a výstiţnou projekcí, která
dokumentovala nejen akce z hasičské činnosti, ale
i dalších kulturních a společenských akcí, které
pořádali hasiči SDH Olomouc – Radíkov během
celého roku 2014. A nebylo jich málo. Byla přednesena i zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok
2014.
Na jednání převzali ocenění „Za věrnost 20
let“ - Morbitzer Aleš a Snášel Pavel, „Za věrnost 30
let“ - Pěrůţek Milan.
Na svolané valné hromadě bylo přítomno 37
členů z 50 registrovaných a tak jednání bylo usná-
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šení schopné. Nový výbor SDH Olomouc – Radíkov byl zvolen na období 2015 - 2019 v tomto sloţení:
- starosta sboru – bratr Nemrava Miroslav
- velitel sboru – bratr Švestka Jiří
- jednatel sboru – bratr Morbitzer Karel
- hospodář sboru – bratr Bernard Petr
- další členové výboru Hudec Pavel (současně bude působit jako zástupce starosty),
Smrkta Vlastimil (který bude současně působit jako preventista), Prudký Čestmír, Zvěřina Jan, Langerová Klára, Řezníček Tomáš
a Titz Michal.
Zvolen byl i delegát na okresní konferenci.
Byla podána stručná informace o ekonomické situaci sboru a současně byly odhlasovány příspěvky na soutěţe, roční příspěvek na činnost „Mladých hasičů“ a roční
příspěvek pro druţstvo šipkařů. Přítomní byli
seznámeni s připravovanými akcemi sboru
v roce 2015. Velitel Jiří Švestka stručně zhodnotil činnost sboru, ale upozornil i na nedostatky, které je
pro další období nutno řešit.
V závěrečné diskusi byly předneseny příspěvky přítomných hostů, byly předány dary od vedení
města, popřáli i zástupci okolních sborů Hanáckého okrsku. Jednání valné hromady ukončil starosta
sboru bratr Mirek Nemrava a popřál všem dobrou chuť a příjemnou zábavu v navazující volné diskusi i
zábavě, která probíhala i v odpoledních hodinách včetně další presentace z akcí SDH.
/zv/

JARNÍ SBĚROVÁ SOBOTA TSMO a.s. – V RADÍKOVĚ 16.KVĚTNA 2015.
Všechny KMČ města obdrţely k připomínkám návrh nového rozpisu sběrových sobot na rok
2015. Změny jsou vyvolány snahou o úspory nákladů na sběrové soboty, ale i na akceptování připomínek jednotlivých KMČ. Poslední 2 roky se konaly pouze jarní sběrové soboty. Dvě sběrové soboty
se zavádějí především v lokalitách, kde se počet obyvatel pohybuje řádově v tisících. KMČ Radíkov
připomínkovala navrţený podzimní termín 7.11., a byla dohodnuta změna na jaro 16.5.2015.
Váš objemný komunální odpad, nebezpečný a stavební odpad je moţno odloţit i na sběrových
dvorech TSMO a.s. v Ol.- Hodolanech a v Ol.- Neředíně.
Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na webu TSMO a.s. http://www.tsmo.cz/sluzby/svozodpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.
Termín jarního sběru kovového odpadu, který zajistí místní hasiči, bude včas sdělen.
/zv/

POČASÍ
Prosinec 2014
Průměrná měsíční teplota: 2,35°C, tj 2.25°C
teplotně nad průměrem
Sráţek 36 mm tj. 116 % 10-letého normálu. Největší denní úhrn, 15 mm dne 4.12.. Maximální teplota
10,8 °C byla 19.12. v 15.30 hod, minimální – 10,4
°C byla 28.12. v noci. Jasné dny 3, zataţených 12,
sráţkových 15, mrazových 3, ledových 5.
Teplotně byl měsíc citelně nad normálem. Sráţky
jen slabě převýšily normál. Hned 1. prosince nám
příroda ukázala svoji moc a celou republiku pokryla
ledem. Dva dny trvající kalamita nám ukázala jak je
naše společnost zranitelná.
Extrémní teploty: Extrémní teploty: maximální 14,6 °C 25.12.1983 a 14,9 °C 31.12.1929, minimální –
24,7 °C 29.12.1799. Sluníčko na začátku prosince vycházelo 7:37 hod. a zapadalo 16:02 hod., na
konci vycházelo 7:58 hod. a zapadalo 16:08 hod.

Radíkovský informační zpravodaj č.1/2015

4

Graf teploty v prosinci 2014

Hodnocení roku 2014
Rok 2014 byl na Zemi dosud nejteplejším zaznamenaným rokem od roku 1880. Předchozí absolutní rekordy padly v roce 2005 a 2010. Devět nejteplejších roků bylo přitom zaznamenáno od
začátku tohoto století.
Průměrná roční teplota: 11.66°C tj 1.02°C teplotně nad průměrem.
Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.
Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 14 dní.
Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 80 dní.
Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 159 dní.
Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 81 dní.
Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 28 dní.
Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 1 den.
Teplotní zajímavosti
20.3.2014 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 20 °C.
28.4.2014 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 25 °C.
23.5.2014 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 30 °C.
2.2.2014 - poslední den zimy 2014 s celodenním mrazem.
18.4.2014 - poslední den zimy 2014 kdy teplota poklesla pod bod mrazu.
Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie
Univerzity Palackého Olomouc a srážkoměru ).
/jb/

Víte, že . . . .
…… i letošní průběh zimy, kdy se střídají mrazy, sněţení a následující tání, nedávají naději,
ţe se letos na místní vodárenské nádrţi bude
bruslit. Stejně tomu bylo i při zimním období
2013/2014. Paradoxem je, ţe v Radíkově není
bohuţel ani vhodný terén pro sáňkování a bobování těch nejmenších. Zůstává kratinký svah
u hřiště za prodejnou a hráz místní vodárenské
nádrţe. Pamětníci zajisté vzpomínají na doby,
kdy se sáňkovalo a lyţovalo v lokalitě Zahrádky, Na Olehlách, od Sičky do lokality Býčí louka, a nebo na konci ulice Zedníkova podél plotů
a lesa od silnice Na Pevnůstce aţ do lokality

Radíkovský informační zpravodaj č.1/2015

Býčí louka. V období 70 - tých let

s ohledem

5

na moţnosti, přijíţdělo docela hodně lidí městskou hromadnou dopravou i na běţkování i

lyţování na svazích. K vyuţití nyní pro naše
děti snad zůstává jen lokalita Zahrádky, kde by
bylo nutné zřídit provizorní přemostění Lošovského potoka tak, aby tam děti mohly alespoň
sáňkovat. Tomu brání bohuţel statut biokorido-

ru podél potoka, který má přednost před zdravým pohybem našich dětí……
…….jsme si přečetli v zápisu komise městské
části Svatý Kopeček z 12/2014, ţe vodárenská
společnost MOVO a.s. spolu se stavebním úřadem magistrátu začínají porovnávat databáze
nemovitostí, které jsou oficiálně napojeny na
kanalizační systém. Občané, kteří vlastní nemovitost a nejsou napojeni na kanalizační systém, budou vyzváni k doloţení dokladů, jak
nakládají se splašky z domácností – tedy předloţit faktury za vývoz ţump a jímek na čistírnu
odpadních vod……
………....v měsíci lednu 2015 proběhla pochůzka zástupce KMČ s pracovníkem TSMO a.s. p.
Čechem s cílem zaměřit rozsah připravovaných
opravných prací na místních komunikacích, tyto
nacenit a následně v návaznosti na přidělené
prostředky realizovat v roce 2015. Celkem bylo
posouzeno 10 akcí…..
……v sobotu 7.února 2015 proběhl další ročník
Radíkovské 15. Podrobnosti příště…….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel
Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová
Březen: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Vlastimil Smrkta, Marie Kubíčková
Duben: Silvie Šeflová, Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., Jiří
Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Antonína Smrktová
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.
Blahopřejeme k narození syna Daliborka Čermáka, přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti s přírůstkem do rodiny.
Smuteční oznámení: V polovině ledna 2015 se rodina, přátelé a spoluobčané rozloučili v bazilice Navštívení Panny Marie na -Sv. Kopečku s paní Ludmilou Podlasovou, která se doţila 75 roků.
Ve čtvrtek 5.2.2015 zesnula ve věku 63 roků paní Anna Hynková. Smuteční rozloučení proběhne 12.2.2015.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má 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. Nadále probíhá i prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.
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V měsíci únoru až dubnu 2015 se opět vybírají poplatky ze psů a za odvoz komunálního odpadu.
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 om ouc – Ra dí k ov ( k a pa c i t a – 2 poč ít a č e )

Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze: St 13:00 – 17:00 hod.
1) Místní knihovna (vedoucí pí. Večeřová)
Zima je tady, i naše zahrady se uloţily k zimnímu spánku, tak je stále dobře doma v teple nejen
s rodinou, ale najde se čas třeba i na knihu. Místní knihovnice paní Večeřová vám zajisté poradí, co
zajímavého je ve fondu místní knihovny. 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. Hezké chvíle s knihou Vám přeje pí. Večeřová.
2) Zimní režim svozu komunálního odpadu a bioodpadu
Zůstává zachován interval 1 x 14 dní (komunální odpad středa - sudé týdny)
Bioodpad: v únoru - 13.2.2015.
- od března 2015 bude opět zahájen 14-denní svoz bioodpadu, a to konkrétně od 13.3.2015 (a pak
opět kaţdý lichý pátek aţ do prosince 2015).
3) Zimní období je tady: Upozorňujeme všechny majitele vozidel, aby omezili parkování na místních
komunikacích s ohledem na nutnost provádění zimní údrţby (pluţení, posyp). Taktéţ je nutné
s ohledem na zúţení komunikace vlivem sněhových bariér umoţnit odvoz komunálního odpadu. Kritická je situace především na ul. Zedníkova. Řidiči TSMO a.s. nebudou riskovat poškození vozidel
v případě nevhodného odstavení vašich aut. Spokojenost se sluţbami TSMO a.s. ovlivníte svým
vstřícným přístupem. V případě problémů se obracejte přímo na dispečink zimní údržby TSMO
a.s. – 605 201 686.
- Upozorňujeme taktéž na zákaz vyvážení sněhu na veřejná prostranství a komunikace.
- TSMO a.s. děkují předem všem, kteří si odklidí sníh před svými domy. Kapacity pracovníků
TSMO a.s. jsou omezené a úklid nejde realizovat ihned.
- TSMO a.s. děkují za pomoc při úklidu chodníků a prosí, aby sníh nebyl vyhazován na uklizenou
komunikaci na ul. Malinovského, ale pouze na okraje nebo zelené plochy.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Přicházející
zima
nám
v závěru
roku
předvedla střídání poměrně teplejšího počasí
s krátkými
náznaky
zimního období. Vţdyť
ani Vánoce nejsou bílé,
ale 2/3 ledna bez sněhu, to v našich podmínkách je také
rarita. Proto také máme milou povinnost zdrţovat se
raději v klubu, zvláště kdyţ je posezení spojeno s oslavou jubileí našich členů. A to je vţdy příjemné. I tímto
způsobem se kolektiv dokáţe příjemně zabavit, coţ je i
smyslem našeho setkávání se s kamarády i sousedy. V
lednu jsme navštívili výstavu ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Byla to výstava o architektuře města Bratislavy, coţ je také partnerské město Olomouce. Pro zájemce
byl připraven film pro seniory v kině METROPOL.
Únor je zase měsícem, kdy budeme blahopřát dalším
našim oslavencům. Čeká nás návštěva „Plesu pro seniory“ v pavilonu A na výstavišti FLORA, který pořádá MMOl
pro všechny kluby. Těšíme se také na návštěvu Moravského divadla na operetu Rosemarie. Nastudované představení má mezi veřejností velmi dobrý ohlas, a proto
jsme museli lístky objednat dlouho dopředu.
Jako vedoucí klubu jsem byla spolu s ostatními přítomna
slavnostnímu novoročnímu setkání s představiteli sociálního odboru MMOl v čele s p. RNDr. Ladislavem Šnevajsem, kde jsem nanesla náš poţadavek na zvětšení klubu v rámci rozšíření hasičské zbrojnice. Velmi rádi bychom potom mohli pozvat i členy z ostatních klubů, aby v příjemném prostředí na zdravějším vzduchu mohli trávit svůj programový čas.
Radíkovský informační zpravodaj č.1/2015
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Plánuje se Seniorská olympiáda na Jívové, zájezd do Frýdku-Místku a do Technického muzea
v Ostravě - Vítkovicích. Ale to vše se uvidí v dalším období roku 2015.
Pěkný zimní čas přeje všem náš Klub seniorů
/fp/

Městská policie je tu pro vás a dokáže i poradit….
Co je odpad a jak s ním naložit
Pojem odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Je jím kaţdá movitá
věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Kaţdý je
povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu ţivotního
prostředí, tedy i třídit jej.
Veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání je odpadem komunálním. Město je původcem komunálního odpadu a stává se jím
v okamţiku, kdy fyzická osoba odpad uloţí na místa určená obecně závaznou vyhláškou SMOl č.
11/2007, o systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce. Město se současně stává
vlastníkem tohoto odpadu. Komunální odpad se na území města třídí na tyto sloţky:
a) papír, lepenka
b) plasty
c) sklo - bílé a barevné
d) nápojové kartony
e) objemový odpad
f) nebezpečné sloţky komunálního odpadu
g) zbytkový odpad
h) odpad ze hřbitovů
ch) odpad ze zeleně
i) další vyuţitelné sloţky komunálního odpadu
Místa určená pro ukládání jednotlivých sloţek komunálního odpadu podle obecně závazné vyhlášky jsou:
a) barevně rozlišené a nápisem označené sběrné
nádoby pro vyuţitelné sloţky komunálního odpadu
(např. sklo, papír, plasty)
b) sběrné nádoby na zbytkový odpad (popelnice,
kontejnery, pytle s logem TSMO)
c) označené kontejnery na objemový a nebezpečný
odpad v rámci mobilního svozu (sběrové soboty)
d) sběrové dvory
e) kontejnery označené nápisem „odpad ze zeleně“
pro odpad ze zeleně,
f) kontejnery umístěné na hřbitově pro odpad ze
hřbitova
g) veřejné odpadkové koše a koše na psí exkrementy
h) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých sloţek komunálního odpadu (např. úřady,
školy, sběrny a výkupy odpadů apod.).
Opakované problémy s nekázní na ul. Na Suchých loukách (2.2.2015)
…je mu zima a čeká na odvoz od září 2014….

Pokud fyzická osoba uloţí odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, dopustí se podle zákona o
přestupcích přestupku proti veřejnému pořádku. Pokud se fyzická osoba zbaví autovraku nebo umístí
vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem, či odloţí elektrozařízení mimo místa k tomu
určená nebo místa jejich zpětného odběru, dopustí se přestupku proti zákonu o odpadech.
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
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„Co jste hasiči, co jste dělali“ (zvolili jsme si staronové vedení
našeho SDH, naplánovali akce roku 2015, navštívili jsme volební valné hromady bratrů v našem Hanáckém okrsku, děti
budou mít dětský karneval, dospěláci tradiční hasičský ples,
získali jsme podporu města pro činnost našeho SDH….)
Hasičské akce roku 2015 (co byly a budou)

- 10.ledna - Svíčkárna Rodas Olomouc
- TŘÍKRÁLOVÝ GULÁŠ – (připravili bratři
Morbitzerové)
- 24.ledna - Soutěţ Ratajský soke
- 14.února - Dětský karneval
- 28.února - TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
- 29.března - Smrtná neděle – chození
s jedličkou
- 18.dubna - Závody CTIF
- 30.dubna - Stavění májky, pálení čarodějnic
- 9.května - Branný závod pro rodiče a děti
- 1. kolo okrskové soutěţe 2015
-16.května – Hasičský pochod z Radíkova
- 31.5. -1.6. - nohejbalový turnaj – 16.ročník
- 13.června - 9.ročník „NETRADIČNÍ SOUTĚŢE“ – vodárenská nádrţ Radíkov
- 20.června - Ukončení před prázdninami
- soutěţ s historickou technikou Rusovce
- 16. - 19.7. - hasiči na raftu – SLOVENSKO
- 25.- 26.7. - soutěţ o pohár starosty Kobylí
- 8.srpna - Litovelský otvírák 2015 - poţární
dozor
- 29.srpna - Ahoj prázdniny!
- 5.září - Olomoucký drak
- Hasiči na náměstí
- Holický kombajn
-10.října - Branný závod poţárnické všestrannosti
- Drakiáda „U doubku“
- Zájezd Pivovar Broumov
- Námětové cvičení dle rozhodnutí odboru ochrany MMOl
- 7.listopadu - Pivovarské hody - Litovel - poţární dozor
- 29.listopadu - Rozsvícení vánočního stromečku
- 5.12. - Mikulášská nadílka
- 19.12. - Výroční valná hromada SDH – 2015
Sběry papíru: (19.3., 4.6., 11.9., 12.11.)
Sběr starého ţeleza (jaro, podzim 2015 – bude upřesněno)

Začátkem roku jsme se účastnili výročních valných hromad okolních SDH
- SDH Olomouc - Lošov (Kovačík J., Řezníček T.)
- SDH Olomouc - Chválkovice (Hudec P. a Smrkta Vl.)
- SDH Olomouc - Holice (Langer L., Hudec L. a Lisa M.)
- SDH Olomouc – město (Smrkta Vl., Richter M.)
- Hanácký okrsek – (Nemrava M., Hudec P.)
- Okresní valná hromada (Nemrava M., první náhradník Hudec P., druhý Prudký Č.)

- Zpráva z VVH SDH Olomouc-Droždín -10. leden 2015

Výroční valná hromada bratrů z Olomouce - Droţdína se konala v sále pohostinství
“U Šišků” a byla naplánována na desátou hodinu dopolední. Naši účast zastupovali, starosta
Radíkovský informační zpravodaj č.1/2015
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sboru Miroslav Nemrava a bratr Čenda Prudký.
Po příjezdu a podpisu prezenční listiny, jsme byli přivítáni představiteli místního sboru a
vyzváni k usednutí na předem připravená místa. Úplně na počátku slavnostní schůze předvedli
mladí hasiči domorodý tanec a tím zavzpomínali na letní prázdninový tábor s názvem “U nás
na Havaji”. Ocenili jsme je potleskem, protoţe to bylo moc pěkné a milé vystoupení.
V další části programu jsme na projekčním plátně shlédli různorodé chvályhodné presentace
všech věkových kategorií sboru a to od malého potěru, přes ţeny aţ po uzrálá muţská
druţstva, co se hasičského sportu týče. Kus poctivé a vydřené práce bylo vidět při tomto
bilancování za právě uplynulým rokem. Bylo se na co koukat a jenom jsme tiše záviděli.
Také na této valné hromadě proběhla volba do výkonného výboru SDH Olomouc –
Droţdín.
Za náš sbor přednesl zdravici Čenda, který připomněl všem přítomným, ţe je důleţité pro
dosaţení tak skvělých výsledků, obklopit se dobrými a stejně odhodlanými lidmi. Mimo jiné
zmínil i mimořádnou a chvályhodnou spolupráci mezi oběma sbory.
Tak jak bývá dobrým zvykem, po skončení schůze čekalo všechny přítomné tradiční
pohoštění. Přiblíţil se náš odjezd a tak jsme se šli rozloučit s místními. Jedno oko nezůstalo
suché a pokec s Prášilovými děvčaty byl opravdu poslední vsuvkou naší návštěvy. Byla
sobota, třetí hodina odpolední a dorazili jsme domů do Radíkova.

Návštěva svíčkárny Rodas 10. leden 2015
V sobotu, desátý lednový den, jsme
se vydali v 9 hodin za hustého deště na
autobusovou zastávku. Měli jsme tam sraz
s ostatními dětmi. Všichni dorazili včas a
tak jsme mohli vyrazit směr město. Jelo
nás 11 dětí a 4 dospělí. Měli jsme namíře-

no svíček do svíčkárny Rodas v Olomouci - Holici. Před svíčkárnou mají
mini zoo a tak jsme si mohli prohlédnout kozy kamerunské, dvě roztomilá
čínská prasátka a zajímavé střapaté
slepice. Po přivítání jsme shlédli deseti
minutové video o výrobě, při kterém
jsme se občerstvili perníkem a čajem, které jsme dostali od příjemné obsluhy. Po chvilce teorie
jsme se vrhli na praktickou část, na kterou jsme se nejvíce těšili. Začali jsme výrobou koupelové soli, kdy jsme si vlastnoručně namíchali vlastní směs. Dále jsme si sami nabarvili a ozdobili
svíčku, a nakonec jsme si vyrobili vlastní voskovku. Všem se výrobky velmi podařily a
po příjemně strávených skoro dvou hodinách jsme se vydali domů do Radíkova.
Více na: na:http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Navsteva_svickarny_Rodas_10.
/zs/

Magistrát města Olomouce i letos podpořil naše hasiče a to částkou:

- 15 000,- Kč na ceny pro účastníky jiţ 9. ročníku Netradiční hasičské soutěţe (13.6.).

- 20 000,- Kč na vybavení Mladých hasičů – nákup lodě
Pálava.
- 6.2.2015 podepsali zástupci SDH města smlouvy o
podpoře činnosti hasičů. Sborům pomůţe s jejich prací
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město částkou 520 000,- korun. Za SDH Ol. - Radíkov podepsal smlouvu starosta SDH M. Nemrava.

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

Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz
Uplynulé období se neslo ve znamení Vánoc a tím pádem i ligové přestávky.
Odehráli jsme pouze několik zápasů se střídavými výkony. Na novém hracím místě
se prostě moc nedaří.
A tak jedinou podstatnou změnou je odchod dalšího hráče – Karla Kuchty.
Jednu trofej za druhou sbírá naše místní šipkařská jednička Evka Sobotková. K největším úspěchům patří obhájení prvního místa v ČDS CUPU a zejména vítězství v BULL´S turnaji mistrů. Nejenom
tím úspěšně prezentuje Radíkov v širokém - dalekém okolí, za coţ jí patří dík.
Takţe hodně zdaru a „ ať to lítá“…
/jk/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve
k nákupům
Rok 2014 skončil, zima je tady a tak vás zve
k nákupům i naše prodejna. Není nutné dojíţdět do
Olomouce, stejně dobře nakoupíte v naší prodejně
HRUŠKA. Vše potřebné je v dosahu. Sortiment zboţí
nabízí také letáky, které jsou v prodejně a nebo je dostanete do svých schránek. K nákupům vás zve jak
majitel obchodního řetězce, tak i personál prodejny.
/zv/
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Konečně jsme se dočkali bílé stopy Moravský Beroun/Domašov – Radíkov/Sv. Kopeček
Uţ víc neţ týden pokrývá okolní
krajinu bílá peřina a dokonce je natolik
silná, ţe je moţné vypravit se na přejezd Nízkého Jeseníku. Je dobré vzít
lyţe „kameňáčky“, sem tam je ve stopě
vidět hlína a na poničených cestách i
kamení. Stačí sjet na lyţích po Fabrické
cestě do Hluboček na vlak a nechat se
zavést do Domašova n. Bystřicí nebo i
do Moravského Berouna. Potom uţ
jsou před vámi jen širé zasněţené pláně. Při cestě z M. Berouna je trochu
potíţ dostat se přes potok, ale nějaký
dobrodinec jej přemostil kládou, takţe
stačí na chvíli sundat lyţe a přejít suchou nohou. Po několika letech je to
opravdu záţitek, má to atmosféru vysokých hor a přitom se pohybujeme kousek od domu. Od M. Berouna se jede
většinou do mírného kopce, potom je
za odměnu sjezd z vrcholu s názvem
Na Vyhlídce 623 m n.m. do Hraničních Petrovic, jejichţ věţ kostela uţ
z daleka udává směr. Kdo má štěstí a
je jasno, vidí většinu cesty hlavní hřeben Hrubého Jeseníku od Pradědu
(1492 m n.m.), přes Petrovy Kameny,
Vysokou Holi, Velký Máj, Jelení hřbet,
Břidličnou horu aţ po Pecný u Skřítku.
Vlevo před námi jsou vidět Oderské
vrchy s vojenským prostorem Libavá a
nejvyšší horou Fidlův kopec 680 m
n.m. Z Hraničních Petrovic se znovu
stoupá aţ na nejvyšší bod celé cesty,
na kopec s názvem Hraniční a výškou 637 m n.m., který „zdobí“ tři „větráky“. Tady jsme o 4 metry výš neţ je
vrchol Jedové, ta má 633 m n.m. Odtud uţ je kousek do Jívové, kde je moţné se občerstvit v restauraci Masňák. Potom uţ to jde rychle,
kousek do kopce a dlouhý sjezd pod Jedovou, mírně stoupajícím průsekem se dostaneme kolem Jedové do Pohořan, další moţné občerstvení ve dvou restauracích a uţ nás čeká nejprudší sjezd celé trasy
na Veskovské pole. Neţ se pustíme „šusem“ dolů, tak spočineme zrakem na krásné scenérii luk, polí a
lesů pod námi. Ţel, krásný pohled většinou kazí ostrá smogová hranice nad Olomoucí. To uţ ale fičíme
dolů na Veskovské pole a kolem „Tří kříţů“ a Šajby jedeme k Radíkovu. Radost z pohybu trochu kazí
rozbité stopy od traktorů, koní a v poslední době i od „čtyřkolek“ a terénních aut. Ale i tak se domů vracíme s pocitem, ţe to celé musíme rychle ještě zopakovat, neţ zase příroda dýchne a sníh nám vezme.
Doporučuji se vydat na běžky, šance není každý rok….
/jb/
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