PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC - RADÍKOV
vlevo: Radíkovští klapači 2014

Vpravo: Radíkovská děvčata
chodila na jedličku – 22.3.2015

Hezkým místním zvykem se
kromě chození na klapač a na
jedličku stala i velikonoční
výzdoba radíkovských předzahrádek a oken…..
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
27.1.2015 – 8. RMO
-vyhodnocení pilotního
projektu
integrované
tratě 310 v zóně 71
-smlouva o výpůjčce
EKO-KOM a.s., aktualizace
-Jihoslovanské mauzoleum, ţádost
-majetkoprávní záleţitosti
-moţnost regulace loterií a jiných podobných
her
-petice – Neředínský horizont
-parkoviště Na Letné
-MDO, rekonstrukce dámského WC
-zpracování PD v roce 2015, dotace
-Olomoucké vánoční trhy, anketa
-příspěvky v oblasti kultury
-periodické hodnocení práce ředitelů škol
-Prevence kriminality
-příspěvky v oblasti sociální
-Zpráva o plnění koncepce jednotek SDH statutárního města Olomouce
-analýza a hodnocení rizik SMOl za rok 2014
-MPO, kamerový systém
-pracovní skupina pro cyklistickou dopravu
3.2.2015 – 9. RMO
-zadání jediného akcionáře externímu auditorovi
-vyrozumění poškozeného a hlavní líčení (škoda 6 330 712,- Kč)
17.2.2015 – 10. RMO
-majetkoprávní záleţitosti (investiční záměr pro
vyuţití objektu Křičkova 4 MČ Sv. Kopeček,
(úkol pro SNO a.s., KMČ č. 25 Olomouc - Sv.
Kopeček)
-bytové záleţitosti
-rozpočtové změny 2015
-dopravní omezení 2015
-lokality dětských hřišť na rok 2015
-projektová dokumentace (OKR) na rok 2015
-podpora v oblasti tvorby a ochrany ŢP v r.
2015
-zpracování PD v r. 2015, (2. část)
-most Masarykova, informace o stavu projekční přípravy
-Lošov, revitalizace průtahu silnice III/4432,
informace (návrh projekční přípravy v roce
2015)
-opravy komunikací v roce 2015
-předzahrádky
-Ceny města Olomouce 2014
-Olomoucké vánoční trhy 2015
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-hřiště Werichova, petice
-ME ve fotbale do 21 let v r. 2015
-KMČ (návrh a sloţení), odvolání předsedů a
členů KMČ k 28.2.2015, jmenování nových
předsedů a členů KMČ od 1.3.2015
-Program regenerace MPR
-ZOO Olomouc, „Africké safari“ – II. etapa
projektu, červen 2015
-ZOO Olomouc, oprava vyhlídkové věţe
3.3.2015 – 11. RMO
-majetkoprávní a bytové záleţitosti
-rozpočtové změny 2015
-Aquapark, provozní zpráva za rok 2014
-veřejná zakázka „Rozárium 2“, financování
-agenda regionálních investičních podpor
-Lošov, Zlaté doly – rekonstrukce komunikace
(přeloţky inţenýrských sítí O2 – do plánu
2016, částka 130 000,- Kč)
-Holický les, komunikace, lávka
-Protipovodňová opatření na řece Moravě
-pořízení změny č. I a č. II Územního plánu
Olomouc
-petice „Za vybudování cyklostezky z Olomouce do Ústína“
-operační program Doprava 2014 - 2020
-zpřístupnění kostelů a kaplí v r. 2015
-rozšíření kapacit MČ v r. 2015
-Poţární ochrana - úkoly r. 2015
17.3.2015 – 12. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2015
-Aquapark, návrh projektů
-kasárna Neředín
-tramvajová trať Nové Sady III. etapa
-sleva jízdného
-opravy mostů
-Svátky města 2015 (program)
-změny v KMČ
-palivové hospodářství Letiště Olomouc
20.3.2015 – 3. ZMO /on-line přenos ze zasedání/
-majetkoprávní záleţitosti
-majetkoprávní záleţitosti odboru investic
-rozpočtové změny 2014
-rozpočtové změny 2015
-pořízení změny ÚP Olomouc
-Integrovaný systém nakládání s odpady ve
městě Olomouci
-program regenerace MPR
-pojmenování ulic
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
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stránkách Statutárního města Olomouce včetně
důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele
před jednáním ZMO.
/ z v/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Únor (16.2.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ
1/15
-došlá a odeslaná pošta
-konferenční projednání původně navrţeného
termínu sběrové soboty
2015 (7.listopad) – nesouhlas (zimní období,
nepřítomnost chatařů), dohodnut nový termín
16.5.2015
-jednání na odboru ŢP ve věci četnější seče na
louce – parcela č.495
-pochůzka s obchodním zástupcem TSMO a.s.
p. Čechem ve věci opravných prací na místních komunikacích, nacenění prací
-jednání s TSMO a s. ve věci zimní údrţby aţ
na konec ulice Přehradní (srubový dům)
-nutnost jednání s MMOl ve věci PD na rekonstrukci objektu ul. Náprstkova 1
Březen (9.3.)
-jmenování nové KMČ, celkový počet členů
rozšířen na 7
-projednání změny jednacího dne z pondělí
středu, opět 1x měsíčně po 15-tém v měsíci

-poděkování za práci všem bývalým členům
KMČ a přání hodně zdaru v práci pro MČ Radíkov
-oprava propustku na lesním úseku místní
komunikace mezi Sv. Kopečkem a Radíkovem
proběhne dle sdělení odboru dopravy MMOl
v 05-06/2015
-výše finančních prostředků pro KMČ na rok
2015 nebyl dosud písemně sdělen, z tohoto
důvodu není ani rozpočet naší KMČ
-dodatečně poţádány TSMO a.s. o nacenění
opravných prací na komunikaci ul. Přehradní
Plán jednání KMČ v roce 2015 (19,00 hod.)
22. dubna
Středa
20. května
Středa
17. června
Středa
15. července
Středa
19. srpna
Středa
16. září
Středa
21. října
Středa
18. listopadu
Středa
16. prosince
Středa
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/

OD 1.BŘEZNA 2015 PRACUJE NOVĚ JMENOVANÁ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Č. 21 OLOMOUC – RADÍKOV.
Na základě rozhodnutí 10. RMO dne 17.2.2015 bylo vedením města jmenováno nové sloţení
komisí městských částí. Své nominanty do KMČ dávaly jak strany současné koalice na radnici, tak i
uskupení ostatních opozičních politických stran a občanských seskupení. Pokud se porozhlédneme
kolem, došlo k mnoha změnám ve sloţení jiných KMČ. Naše KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov č. 21 byla
rozšířena o dva nové členy a to Ing. arch. Milana Obenause a pana Karla Jílka. Ostatní členové byli
novým vedením města (RMO) opětovně jmenováni a to: předseda Ing. Jan Zvěřina, členové Ing. Jan
Bednář (zvolen místopředsedou), Ing. Miroslav Rešl (zvolen tajemníkem), paní Františka Prášilová a
pan Jaroslav Kováčik. Tato skutečnost nás zavazuje v pokračování práce ve prospěch občanů městské části Radíkov tak, aby i v budoucnu se nám všem zde dobře ţilo. Naše aktivity budou i nadále
směřovat nejen k lepším podmínkám bydlení, ale i k tomu, abychom poţadavky vedení města i odboru vnějších vztahů a informací přenášeli směrem k občanům, chatařům i chalupářům zajistili zpětné
vazby k „radnici“.
Na základě časových moţností členů naší KMČ bude jednacím dnem KMČ středa v 19 hod.
v objektu Náprstkova 1, Olomouc-Radíkov. Zápisy z jednání KMČ jsou v listinné podobě ve vývěsce
naproti čekárny MHD, v elektronické podobě na http://www.olomouc.eu/samosprava/komisemestskych-casti/radikov. Na stránkách města je k dispozici i nový Statut komisí městských částí a
nový Jednací řád KMČ.
/zv/
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JARNÍ ÚKLID V RADÍKOVĚ PROBĚHNE 25. DUBNA (ŠROT SBÍRAJÍ HASIČI) A
16. KVĚTNA PROBĚHNE SBĚROVÁ SOBOTA TSMO A.S. VYUŢIJTE TÉTO
NABÍDKY A LEGÁLNĚ SE ZBAVTE NEPOŘEBNÝCH VĚCÍ.
Město hledá optimální ekonomickou variantu
sběrových sobot. Pro Radíkov s ohledem na jeho
„velikost“ byla opětovně přidělena jen jedna jarní
sběrová sobota, kterou plně vyuţijí i chataři. Bohuţel pro občany MČ Radíkov není vzdálenost sběrových dvorů zrovna „za rohem“. Lze vyuţít i sběrovou sobotu na Sv. Kopečku nebo Lošově a to
v sobotu 30.5.2015.
Věříme, ţe všichni občané chataři i chalupáři
vyuţijí šance a zbaví se jak kovového odpadu, tak i
ostatního objemného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu i objemnějšího bioodpadu. Upozorňujeme, ţe se nebere stavební odpad, který je
moţné za poplatek uloţit nejen na sběrových dvorech v Neředíně nebo Hodolanech, ale lze recyklovatelnou stavební suť odevzdat i u specializovaných
firem za solidní cenu. Nejblíţe je firma Smětal v Bystrovanech.
Podrobnosti včetně otvírací doby sběrových dvorů TSMO a.s. najdete na webu TSMO a.s.
http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.
/zv/

OBČANÉ, CHATAŘI A CHALUPÁŘI V MČ RADÍKOV SE ZAPOJÍ DO PILOTNÍHO
PROJEKTU NA TŘÍDĚNÍ KOVŮ Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Nová legislativní úprava v oblasti odpadového hospodářství ukládá obcím povinnost umoţnit
občanům lepší dostupnost třídění kovů. Z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto RMO v součinnosti s odborem ŢP MMOl o realizaci pilotního projektu třídění
kovů do speciálních kontejnerů šedé barvy, které
budou rozmístěny do vybraných městských částí
Olomouce. Pilotní projekt bude spočívat v rozmístění
5 kusů kontejnerů v okrajových částech města (Droţdín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček, Týneček), kde
převaţuje zástavba rodinných domů a nejsou zde k
dispozici jiné moţnosti odloţení kovů, tj. sběrné dvory nebo výkupny druhotných surovin. Dalších 5 kusů
kontejnerů pak bude umístěno do sídlištní zástavby sídliště Nové Sady a Povel. Cílem projektu je porovnání způsobů třídění a sloţení kovových odpadů v
různých typech zástavby a s rozdílnou dostupností
jiných moţností odloţení kovových odpadů. Rozmístění speciálních kontejnerů by mělo proběhnout v
průběhu dubna, vyhodnocení projektu pak předpokládáme na přelomu srpna a září letošního roku.
Nový typ kontejneru v šedé barvě je podobný typu
kontejneru, který je jiţ nyní pouţíván v červené barvě pro pouţitá elektrozařízení. Vhazovací otvor je
podobný jako na kontejneru pro sklo.
Pro umístění speciálního kontejneru na kovy v městské části Radíkov bylo ve spolupráci s TSMO jako
nejvhodnější vytipováno stanoviště tříděného odpadu u točny autobusů. V případě dalšího rozšiřování
by bylo kontejnerem doplněno stanoviště u prodejny
Hruška. Vyzýváme všechny, aby se zapojili do
dalšího třídění odpadu a tím pomohli městu i ekonomicky.
/ps,zv/
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JAK SE NÁM ŢILO NA ZDIMĚŘI (VZPOMÍNÁ ING. JOHN)
Zdiměř, hájovna na samotě mezi obcemi Radíkov a Posluchov, kterou jsme obývali v letech
1934 aţ 1977, pochází z poloviny 19. století.
Byla postavena poctivě se silnými obvodovými zdmi, neprůleznými ţeleznými mříţemi
v oknech a čtyřmi kachlovými kamny ve všech obývaných místnostech. Průlezný komín měl pod střechou udírnu, kterou jsme kaţdoročně úspěšně pouţívali. Funkci bleskosvodu plnily blízké
okolní stromy.
Lesy panství Klášterní Hradisko měly
11 revírů a jedním z nich byl i revír Zdiměř
(Svatý Kopeček, Jívová …). K revíru Zdiměř
byl v roce 1787 přičleněn i posluchovský les
s převáţným zastoupením dubu. Tehdy na
Zdiměři bydlel revírník. Od roku 1878 převzali
místní lesy Lichtenštejnové a revír se změnil
v hájovnu. O zařazení zdiměřských lesů do
éry Lichtenštejnů svědčí Lichtenštejnské jubilejní kameny postavené na počest 40. a 50.
výročí panování kníţete Lichtenštejna, které
se nacházejí 50 metrů od hájovny. Jedná se
o výraznou kamennou mohylu obrostlou barvínkem s kamennou deskou 90 x 110 cm a vyrytým nápisem PRINCEPS JOHANNES, QUERCETUM
AD. XL ANNUM RECIM, JUBIL, 12. NOV. 1898, která byla po deseti letech doplněna menší deskou
50 x 70 cm s nápisem L. JÄHR REC. JUBIL., MCMVIII. Přítomnost těchto jubilejních kamenů byla
zvýrazněna skupinovitou výsadbou červeného dubu (Quercus borealis maxima). Tato výsadba plnila
funkci estetickou a orientační a mimo to slouţila i jako výzkumná plocha pro pěstování červeného
dubu v různých nadmořských výškách a stanovištích.
V roce 1945 byly lichtenštejnské lesy zkonfiskovány dekretem prezidenta republiky, převzaty
státem a vzniklo polesí Svatý Kopeček, patřící k Lesnímu závodu (dále jen LZ) Šternberk. Od 1.10.
1948 bylo polesí Svatý Kopeček při reorganizaci přeřazeno k LZ Tovačov a při další reorganizaci
v roce 1952 se vrátilo zpět k LZ Šternberk, kde je dosud.
Ţivot na samotě přinášel spoustu specifik. Nejvýraznější odchylkou od „normálu“ byla neexistující elektrifikace. Večery jsme trávili v jedné místnosti u petrolejové lampy, později i u karbidky. Tím
přibyla práce se zajišťováním petroleje a čištěním skleněného cylindru, coţ ne vţdy končilo úspěšně.
Kvalitu osvětlení bylo moţno nejlépe posoudit příští ráno, kdy barevné úkoly do školy měly za denního
světla úplně jiné odstíny.
Dost jsme pouţívali baterky, ale hlavně jsme chodili potmě. To ale předpokládalo mít věci
pokud moţno přibliţně na stejném místě, abychom je poznali jen hmatem. Často mně později manţelka říkala: „Proč si nerozsvítíš?“ Byl jsem tak vychovaný, ţe jsem necítil potřebu svítit. Zdiměř byla
elektrifikována aţ v 60. letech minulého století a od té doby měla i zapojený sluţební telefon.
Dalším handicapem spojeným s neexistující elektrifikací byla příprava dřeva na topení. Toho
bylo potřeba hodně a všechno se muselo řezat ruční pilou – břichatkou nebo pilou obloukovou
v závislosti na tloušťce polen. Byla to časově náročná činnost s další návazností na štípání pořezaného dřeva a jeho ukládání do dřevníku.
Další činností, jinde neznámou, bylo obstarávání vody. Na Zdiměři nebyla studna se stálým
vodním zdrojem. Voda se musela donášet v kbelících na váţkách nejdříve z nejbliţší usedlosti pana
Rotha. Kdyţ ale došlo k oddělení těchto budov státní hranicí (Protektorát a tzv. Reich) a tím k zákazu
z tohoto zdroje čerpat, museli jsme chodit pro vodu do vzdálenějšího „korábu“. Kromě toho jsme chytali veškerou dešťovou vodu ze střech na zalévání zahrádky a hlavně na praní, pro něţ byla ideální.
Dnes jiţ nepouţívaný pojem „travaření“ spočíval v moţnosti sekání trávy za úplatu v lesních
světlinách. To bylo moţno provádět jen na poukázky, které se vydávaly ročně v počtu 60 aţ 70 kusů.
Je zdokumentováno, ţe poukázku na travaření zdarma dostal jeden občan Posluchova, který dovolil
vozit vodu po své cestě zdarma do Zdiměřské hájenky. To svědčí o tom, ţe o vodu byla vţdy nouze.
Aţ hodně později nechaly Lesy vykopat studnu 30,5 metrů hlubokou s ruční pumpou a opravdu kvalitní vodou. Současně propagovaný pitný reţim neexistoval. Pila se voda, jen pokud byla ţízeň. Často
byla ochucena doma vyrobenými šťávami z malin, ostruţin nebo rybízu.
Na samotě jsme se snaţili být samozásobiteli. To znamená, ţe jsme chovali krávu (mléko,
máslo, kyška, podmáslí, tvaroh), kozu, vepře a slepice. Počet slepic se stále měnil v závislosti na os-
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traţitosti kohoutů, kteří je, rozptýlené po lese, chránili před jestřáby. Nikdy nechyběl lovecký pes, můj
nejvěrnější kamarád a většinou čtyřbarevné kočky.
Výnosnost zahrady byla různá. Limitujícím faktorem bylo mnoţství sráţek, ať jiţ přímo spadlých, ale hlavně pochytaných ze střech do kádí. Ovocné stromy byly druhově chudobné. Dařilo se
pouze švestkám (to ještě nebyla šárka), méně jabloním (tři staré osvědčené odrůdy) a jedné moruši.
Ořech sice zdárně plodil, ale sklizeň obstarávaly veverky. Ze švestek jsme vařili povidla, která byla
spolu s tvarohem nepostradatelnou sloţkou pro pravidelné sobotní pečení buchet. Nezanedbatelnou
částí buchet hostila moje maminka kolemjdoucí turisty, kteří s velkou oblibou brali zavděk posezením
pod starou košatou lípou, jeţ byla ozdobou bezprostředního okolí hájovny.
Chleba jsme si pekli sami.
V předsíni byla velká chlebová pec, v níţ
jsme mimo chleba pekli i výborné voňavé
pochlebáčky. To byly různé figurky, posolené a pokmínované, ale hlavně hodně křupavé, které vţdy velmi rychle zmizely. Těsto
jsme míchali v kuchyni v díţi kopistí, s níţ
se kolem díţe chodilo. Z této chlebové pece
byly i výborné svatební koláčky. Velkým
zklamáním pro mne bylo zjištění, ţe první
majitel Zdiměře po našem odchodu nechal
tuto pec zbourat.
Během války jsme byli povinováni
dodávkami. V případě vlastnictví krávy dodávkou mléka, které nám bylo změněno na
dodávku másla jedenkrát týdně do obchodu
pana Šperky v Lošově, kam Zdiměř katastrálně patřila. Při té příleţitosti jsme si udělali nákup vţdy na týden dopředu, kdy nezanedbatelnou
váhu představoval jiţ zmíněný petrolej.
Školní docházka byla časově náročná. Polovinu cesty do obecné školy na Svatém Kopečku
jsem absolvoval sám, aţ z Radíkova jsem pokračoval v cestě s ostatními spoluţáky. Ţivě si vzpomínám, jak mě tatínek v roce 1941 po velkém větrném polomu doprovázel do školy k radíkovské Boţí
muce. Cesta neexistovala. V létě jsem pouţíval pokud moţno koloběţku a v zimě lyţe, jen vzácně
brusle značky Kolumbus, které se připevňovaly k obyčejným botám kličkou. Při zimních návratech
jsem většinou zůstával lyţovat v Radíkově, kde jsem měl nejvíc kamarádů. Do gymnázia v Olomouci
jsem dojíţděl autobusem ze Samotišek, později vlakem z Mariánského Údolí. Část cesty na spoj do
gymnázia jsem musel někdy, zejména v podzimních měsících při nedostatku sněhu, absolvovat prakticky potmě. Cestu v lese jsem sledoval pohledem do korun stromů, ve kterých signalizovala její průběh více či méně světelná mezera. Baterku jsem nepouţíval. Nechtěl jsem být viděn.
Spojení se „světem“ bylo minimální. Ochotný soused, pan Josef Hanák, nám vyrobil krystalku,
na kterou jsme pomocí sluchátek slyšeli „rádio“. To byl ale poslech jen pro jednoho. Později nám zhotovil rádio na baterky, k jehoţ provozu bylo ale potřeba zapojit 24 plochých baterií za sebou a ještě
akumulátor. To byl velký pokrok, protoţe jsme mohli poslouchat jiţ všichni. Baterie se musely po poměrně krátké době provozu vyměnit a akumulátor se donášel k dobití.
Sousedské styky byly velmi omezené. Nejbliţší budova, osídlená Němci, mluvícími jen německy, nepřicházela v úvahu. Zato s dalšími sousedy, Hanákovými, jsme ţili jako jedna rodina, i kdyţ
během války kaţdá v jiném státě. Toto pevné přátelství si uchováváme dodnes, bohuţel jiţ jen
v malém počtu přeţivších.
Dostupnost Zdiměře byla pouze koňskými povozy. Z pevnůstky vedla ke Zdiměři tzv. „šraňková cesta“, která měla v určitém úseku, zahrnujícím podmáčenou část, závory, které se otevíraly jen
v případě potřeby, to znamená při vyváţení vytěţeného dřeva nebo při nutnosti návštěvy lékaře
MUDr. Šmerala. Díky špatné přístupnosti jsme byli ušetřeni motorizovaného přesunu vojsk v závěru
války.
Konec hájenky byl smutný. Tatínek odešel náhle po infarktu. Zdiměř, jiţ jen se samotnou maminkou, prodal Ing. Krnoš, ředitel LZ Šternberk, panu Bařinovi, řediteli cihelny v Olomouci a tím skončila veškerá „idylka“ hájovny Zdiměř.
Ţivě ale zůstává ve vzpomínkách z doby naší rodinné pohody.
Zapsáno v Olomouci dne 2. června 2014
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NA FORTU RADÍKOV PROBĚHNE I LETOS ŘADA ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
V rámci oslav 70. výročí ukončení druhé
světové války proběhne na fortu Radíkov
4.
ročník
rekonstrukce jedné z
epizod,
které
se
odehrály
při osvobozování
Olomouce
v
roce
1945.
Po
celý den budou probíhat prohlídky fortu,
budou zde instalovány výkresy ţáků
olomouckých škol na téma osvobození
Olomouce. Bude k vidění dobová vojenská technika, výzbroj a výstroj vojáků německé a Rrudé armády. Zlatým hřebem bude legendární ruský tank T 34. V současné době probíhají jednání o naplnění
programu dalšími vystoupeními. O konečném programu budeme včas informovat na výlepových plochách a v médiích.

Víte, ţe . . . .
…… probíhá poslední dekáda měsíce března
(doba kompletace Zpravodaje), ale to pravé
jaro se ne a ne řádně ukázat. Něco málo slunečných dnů bylo ve 12-tém týdnu, ale neděle,
kdy radíkovská děvčata chodila „na jedličku“, se
opět silně ochladilo. Jako posly blíţícího se jara
je občané rádi vyslechli, obdrţeli symbolický
dárek a děvčata byla obdarována.
….……v pátek 20.3.2015 kolem 14. hodiny
projela Radíkovem 2 cisternová vozidla HZS
olomouckého kraje, která spěchala k poţáru
chaty v lokalitě mezi Dolním a Horním Vino-

hrádkem. Příčina poţáru neznámá, vše se vyšetřuje. Polovina objektu padla ohni…..
……symbolem končící zimy je i odvoz nádob
s posypovým materiálem, úklid chodníků panem Ficem, ale i důsledné strojní čištění komunikací od štěrku a řádné umytí vozovek. Vše dle
příslibu proběhlo počátkem 13. týdne…
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…. konečně se podařilo získat souhlas odboru
ŢP MMOl k četnější seči louky směrem k Poţáru, která byla vloni z iniciativy Mladých hasičů,
jejich rodičů a s podporou naší KMČ upravena
tak, aby terén byl vhodný pro běhání dětí při
poţárním sportu…..
……koncem 12-tého týdne vtrhla do Radíkova i
zemědělská technika ZD Unčovice, kteří vyuţili
poměrně suché počasí k přípravě půdy na jarní
setí a také ihned zaseli jařiny…
……letos se běţel jiţ 13. ročník „Radíkovské
patnáctky“ jako Memoriál Ing. Ivana Cahela a to
7. února 2015. Závod byl součástí Velké ceny

vytrvalců Olomouckého kraje pro rok 2015.
Trať: start a cíl v Radíkově (chata POD VĚŢÍ),
délka okruhu 7400 m. Muţi A, B, C běţeli dva
okruhy, muţi D, E a ţeny 1 okruh. Závod tentokráte proběhl za zimního počasí a tak běţci i
běţkyně zápasili s vrstvou sněhu a s chladem.
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Do cíle doběhlo celkem 98 běţců a běţkyň.
Účastníci byli jak z blízkého okolí, tak i ze vzdálenějších míst Moravy. Zázemí pro závod jako
vţdy poskytlo RS Chata pod Věţí…….
……. Státní vědecká knihovna v Olomouci si
vyţádala z našeho archívu pro své účely
všechna doposud vydaná čísla Radíkovského

informačního zpravodaje (od r. 1996). Je to
jakási „kronika“ (i kdyţ zpracovaná amatérsky)
událostí v místě, kde ţijeme a ukazuje to, co se
v Radíkově událo a co zcela určitě kronika města Olomouce nezaznamená….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Duben: Silvie Šeflová, Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová PaedDr., Jiří
Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Antonína Smrktová
Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Miroslav Rešl Ing.,
Zdeňka Bahníková, Olga Titzová, Petr Malík
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš
Rozsár, Jaroslava Eschlerová, Petr Šmejkal, Petr Eschler
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.
/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.
K dispozici je ještě několik výtisků. V měsíci dubnu
a květnu 2015 se ještě vybírají poplatky za odvoz
komunálního odpadu na rok 2015.
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 končí, začíná stále častěji vykukovat sluníčko. Zahrady sice volají své majitele, ale přesto se
v podvečer doma, a nebo i na příjemném jarním sluníčku najde chvilka na hezkou kníţku. 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 jarní chvíle s knihou Vám přeje pí. Večeřová.

Radíkovský informační zpravodaj č.2/2015
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2) Dnem 13. března začal pravidelný reţim svozu bioodpadu a komunálního odpadu.
Zůstává zachován interval 1 x 14 dní (komunální odpad středa - sudé týdny, bioodpad liché týdny
pátek)

3) Dnem 30. března 2015 bude zahájen pravidelný svoz komunálního odpadu ze stanovišť
v chatových lokalitách (odvoz vţdy v pondělí).
Stanoviště pro uloţení drobného komunálního odpadu je u označníku na ul. : Na Suchých loukách,
U Skalky, Náprstkova-k chatám, Přehradní – u hráze, Přehradní - u lesa. Dodrţujte prosím pokyny,
odpad ukládejte aţ před odvozem/v neděli večer. Na úloţiště nepatří objemný komunální odpad,
stavební materiál, vyřazené elektrospotřebiče, nebezpečný odpad. Nedodrţováním pokynů vytváříte riziko pro ukončení svozu z těchto míst. Předpokládané ukončení svozu je v říjnu.

4) Obracíme se na všechny majitele vozidel, aby k parkování využívali své pozemky a odstavováním vozidel na místních komunikacích nebránili plynulému silničnímu provozu. Mnohdy
porušujete platnou silniční vyhlášku a riskujete pokuty. Neodstavujte vozidla na chodnících,
neparkujte na nepřehledných místech, jako je ulice Na Pevnůstce. Otevřete bránu a parkujte
na svém pozemku – nebo využívejte místní parkovací plochu.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Zdá se nejen
mé osobě, ale všem,
ţe ten čas neúprosně
letí.
Jiţ můţeme
hodnotit aktivity Klubu seniorů v 1. čtvrtletí. V zimním období
s námi své narozeniny oslavily paní Helena Večeřová
a paní Marie Schwarzová. Oslavy jsme také doplnili i
odborným vzděláváním. Ve středu 11. března za námi
přijel p. Ivo Barnet, energetický a finanční poradce.
Svou přednášku měl zaměřenou na úsporu energií (a
tím i úsporu našich financí) i na naši finanční gramotnost. Dařilo se nám program prokládat i kulturní činností. Hned v únoru jsme měli připravenou návštěvu
Moravského divadla s operetkou Rosemarie, také
jsme navštívili Vlastivědné muzeum se 4 výstavami
za jedno vstupné.
Procházku jsme si udělali do Hluboček, abychom
viděli, jak príma se tam lyţuje. Na zpáteční cestě

jsme se osvěţili na Posluchově a pak jiţ sestupovali do
Radíkova. Měli jsme také moţnost navštívit kino Metropol s českými filmy Fotograf a Babovřesky. Cena
vstupného i čas promítání nám vyhovuje. Do konce měsíce února jsme měli přednášku, filmové odpoledne a návštěvu solné jeskyně. Na tu jsme se také těšili.
Velikonoce, svátky jara jsou přede dveřmi. Věříme, ţe sluníčko na nás uţ šetřit nebude. Předvelikonoční akce „chození s jedličkou“ i klapač pro kluky nám opět připomenou tradice, které dotvářejí sváteční pohodu.

Radíkovský informační zpravodaj č.2/2015
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Je to alespoň to málo z tradic, co lidé mají moţnost vnímat a tím pádem zachovávat. Škoda, ţe někde je jich víc a jistě nejsou na škodu…
Pěkný velikonoční čas nejen seniorům, ale všem občanům
přeje náš Klub seniorů
/fp/

Městská policie je tu pro vás a dokáţe i poradit….
Městská policie Olomouc radí cyklistům
Příchod teplých a slunečních jarních dnů láká k vyjíţďkám cyklisty, kteří po
dlouhé zimní přestávce vyráţí opět do silničního provozu. Před první jízdou je však
nutno provést důkladnou kontrolu jízdního kola po stránce jeho vlastního technického stavu, spočívající v dotaţení pedálů, nábojů i dalších částí kola, seřízení
brzd, kontrolu stavu vidlic, odpruţení, dohuštění pneumatik apod. Také nelze
opomíjet samotnou povinnou výbavu jízdního kola.
Povinná výbava:
dvě na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní)
přední odrazka bílé barvy
zadní odrazka červené barvy
oranţové odrazky na obou stranách pedálů
oranţová odrazka na paprscích předního, zadního nebo obou
kol (autoţluť)
Za sníţené viditelnosti:
přední světlomet s bílým světlem
zadní svítilna s červeným světlem
zdroj elektrického proudu
Doporučená výbava:
zvonek, kryt řetězu, blatníky, zámek na kolo, lepení,…
Dalším aspektem, který zvyšuje bezpečnost cyklistů v silničním provozu, je pouţívání reflexních
prvků. Některé jsou jiţ přímo součástí oděvů, vhodným doplňkem jsou reflexní vesty a prouţky. Je prokázáno, ţe cyklista vybavený reflexními materiály je za tmy či sníţené viditelnosti pomocí odrazu světla
vidět aţ na vzdálenost 200 metrů.
Stráţníci dále doporučují, aby ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu nasazenou a řádně připevněnou na hlavě pouţívali nejen cyklisté mladší 18 let, jak vyplývá ze zákona o silničním provozu, ale všichni cyklisté bez rozdílu věku.
Poslední zmínka patří alkoholu. Cyklista, který je dle zákona o silničním provozu řidičem nemotorového vozidla, nesmí poţít alkoholický nápoj nebo uţít návykovou látku během jízdy a řídit vozidlo
bezprostředně po poţití alkoholického nápoje nebo uţití návykové látky nebo v takové době po poţití
alkoholického nápoje nebo uţití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem. Důvod je zřejmý. Podnapilý cyklista ohroţuje nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a v takovém případě jde skutečně o ţivot.
Mgr. Tomáš Musil
tiskový mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 520
mluvci@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (uspořádali jsme dětský karneval, pro dospělé tradiční hasičský ples, chystáme sběr šrotu,
hasičský pochod i soutěţ v Netradičním poţárním útoku 2015
a řadu dalších akcí ………. )
Hasičské akce roku 2015 (co budou, sledujte termíny)

- 18.dubna - závody CTIF

Radíkovský informační zpravodaj č.2/2015
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- 23.dubna – schůze k Hasičskému pochodu
- 25.dubna – sběr starého ţeleza
- 30.dubna - stavění májky, pálení čarodějnic
- 8. května – Hasičský pochod z Radíkova
- 16.května - Branný závod pro rodiče a děti
- 1. kolo okrskové soutěţe 2015 - Chválkovice
- 31.5. -1.6. - nohejbalový turnaj – 16.ročník
- 13.června - 9.ročník „NETRADIČNÍ SOUTĚŢE“ – vodárenská nádrţ Radíkov
- soutěţ s historickou technikou Bratislava - Rusovce /SR/
- 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.prosince - Mikulášská nadílka
- 19.prosince - Výroční valná hromada SDH – 2015
Sběry papíru: (4.6., 11.9., 12.11.)
Sběr starého ţeleza (jaro – 25. dubna, podzim 2015 – bude upřesněn)

Z činnosti Mladých hasičů
- Dětský karneval
Tentokrát na valentýnskou sobotu 14.
února jsme uspořádali v radíkovské
hospodě dětský karneval. Od 15 hodin
se hospoda začala pomalu plnit a přilákala přibliţně 50 dospělých a dětí,
místních i přespolních. Nejrozmanitější
masky - princezny, čarodějnice, Bořek
stavitel, ninja, kovbojka, klaun, maţoretka, fotbalisti, tanečnice hip hopu,
muchomůrky, čaroděj, dračice, Minnie,
stromy, piráti, indiánka a další se po

celé odpoledne nestačily nudit. Všechny masky i soutěţící byli oceněni, nikdo neodcházel s
prázdnou. Policajt Pavel a mexikánec Sančo
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Panča - Miloš připravili pro malé i větší tanečníky pestrý program plný různých soutěţí a písniček. Letošní tombola byla opět zpestřena hlavní cenou – ţivou ţelvou. Největší štěstí měl tentokrát Kája. Dobrá nálada vydrţela aţ do sedmé hodiny, kdy se děti spolu s rodiči pomalu rozcházeli domů. Poděkování patří všem, rodičům i příznivcům mladých hasičů, kteří se podíleli
nejen na přípravě, ale sami se oblékli do „karnevalového“ a dokázali se s dětmi bavit a uţívat
pohodové odpoledne Další fotky naleznete na:
http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_14.2.2015/

Ohlédnutí za hasičským plesem 2015 …

Letošní ples se setkal s velkým zájmem nejen místních, ale i kamarádů hasičů z okolí. Kdyţ bylo
půl desáté, tak byly jiţ všechny stoly obsazeny, lístky prodány a celkový počet návštěvníků plesu byl
kolem devadesáti.
Tak jako téměř kaţdoročně nejen k poslechu, ale i k tanci hrálo Duo Melodik ze Šternberka. Byl i bohatý
program a to: Taneční vystoupení dětského souboru Maţoretky z Lošova. Celkem nám ukázali tři vystoupení - mladší a starší děti. Jedno vystoupení za tmy se svítícími „ tyčemi“. Zaujala i tři taneční vystoupení dvou bříšních tanečnic na orientální hudbu. Pro ty, kteří chtěli pokoušet štěstěnu, byla připravena bohatá tombola (20 cen), a tak i o losy byl veliký zájem. Tradiční první cena – pečené sele letos
nebylo a bylo nahrazeno velkým kusem šunky a k tomu poukaz k nákupu v A3 Sport.
Přítomní se dobře bavili i při různých soutěţích jako šlapání balónků přivázaných ke kotníku soupeřům, pojídání špaget s chili omáčkou bez příboru jen ústy na rychlost a jiné.
Ples končil po třetí hodině ranní a lze ho povaţovat za úspěšný, proběhl v nekuřáckém prostředí.
Provozovatel hospody nápor zvládl.
Pořadatelé – místní SDH tímto děkují všem občanům, kteří hasičům na zdárný průběh plesu přispěli
při roznášení pozvánek a poděkování patří také všem sponzorům tomboly.
/km/

- Děvčata z Mladých hasičů chodila v neděli
23. března po Radíkově na jedličku
Celkem 10 děvčat se sešlo v neděli u místní zvonice, aby s předvelikonoční koledou obešly Radíkov.
Akci předcházela pečlivá příprava drobného upomínkového symbolu jara, proutku s papírovým
kvítkem a mašličkou, kterou obdarovávala hospodyňky a hospodáře. Dárečky děvčata připravovala
se svými vedoucími - Klárkou, Zuzkou a dalšími
pomocníky. Počasí moc nepřálo, bylo docela
chladno, ale přesto děvčata zvládla celý Radíkov.
Holky si odnesly z pochůzky asi i docela slušnou
výsluţku.

Příprava 9. ročníku v Netradičním požárním útoku 2015 je
v plném proudu…

Za necelých 100 dnů poběţí
v Radíkově jiţ 9. ročník naší soutěţe v NETRADIČNÍM POŢÁRNÍM
ÚTOKU 2015. Na stránkách místního SDH Olomouc - Radíkov najdete
nejen podrobné propozice soutěţe,
ale i přehled hasičských druţstev,
která se minulých ročníků účastnila
a jsou jiţ nahlášeni na rok 2015.
Výzva pro hasičská družstva: Pořadatelé si velice cení přízně z minulých let a tak jako první
máte moţnost přihlásit se na startovní listinu ročníku 2015. Přihlaste se jiţ nyní – počet míst je
omezen a rezervujte si víkend 12. - 14.června 2015. Více informací najdete na www.sdh-
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radikov/estranky.cz , na webu jiţ pravidla a další podrobnosti. Napište tedy druţstvo / kategorii
/ email – kontaktní osobu. Uzávěrka v pátek 5.6.2015.

Případné dotazy či připomínky rádi zodpovíme na sdh-radikov@volny.cz. Za organizační
výbor Petr Bernard – tel. 420 777 981 981. V pátek secvičná pro všechny příchozí !!! OHNI
ZMAR a na viděnou v Radíkově.

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

Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz
Od posledního příspěvku odehráli, vzhledem k některým odloţeným zápasům, hráči
Stříkačky Radíkov pouze 5 zápasů s velice
slušným ziskem 4 bodů. Soupeři z těch nej byli
sice nad naše síly, ale povedlo se nám získat cenný bod s týmem
SLZA Olomouc, který je na 4. místě tabulky a hlavně porazit tým
Zvonařů B z Hanušovické pivničky, který je v tabulce těsně před
námi. Právě zápas s týmem Zvonařů B a zejména zápas s Piráty
z Kamenné nás čeká v dalších dvou týdnech a bude rozhodující pro
umístění v tabulce. Po předchozích odchodech hráčů zaznamenal
náš tým velký úspěch na poli diplomacie a (díky Filipovi Hudcovi)
získal posilu – ještě v loňské sezóně hráčku první ligy Zdeňku Novákovou.
Tak hodně zdaru všem a nám - „ ať to lítá“…
/jk/
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INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Jaro roku 2015 na nás opravdu hodně nesměle
vykukuje, ale stejně tak vyhlíţí své zákazníky i personál
místní prodejny. Zima je vţdy ekonomicky slabším obdobím. Nastávající rekreační sezona, kdy se na své
chaty a chalupy vracejí majitelé, přinášejí také vylepšení trţby prodejny. Není nutné dojíţdět do Olomouce za
nákupy, stejně dobře nakoupíte v naší prodejně
HRUŠKA. Vše potřebné je v dosahu. Sortiment zboţí
nabízí také letáky, které jsou v prodejně a nebo nabídku
dostanete do svých schránek. K nákupům vás zve jak
majitel obchodního řetězce, tak i personál prodejny.
Budoucnost prodejny je otázkou vašeho přístupu a
vztahu k této prodejně, kterou si postavili občané a
chataři brigádnicky v roce 1989-1990.
/zv/
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