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

Po mrazivém týdnu jsme v sobotu 23.1.2016 po několika letech
zaţili jednodenní ukázku té pravé zimy včetně sněţení. Zamrzlá
přehrada přilákala více jak 50 vyznavačů bruslení nejen z Radíkova, ale i z okolí. Přišly děti i ti zkušení. Nedělní zlom počasí
dal brzy zapomenout na zimní radovánky a na ledě se objevila
voda. Šlo opravdu jen o ukázku zimy…..
Vpravo: sourozenecký útok

Vpravo dole:
Radíkovští
hasiči
zhodnotili
na valné hromadě rok 2015.
Více na str. 4 a 5
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
14.12.2015 – 38. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-dlouhodobá koncepce
hospodaření s majetkem
ve
vlastnictví
SMOl
v období 2016-2018
-smlouva o pronájmu
strojovny chlazení ZS
21.12.2015 – 39. RMO
-majetkoprávní záleţitosti (schválení pronájmu
části pozemku parc.č.284 o výměře 14 m2, doporučení nevyhovět prodeji části pozemku travnatý trvalý porost o výměře 66 m2 – vše v kú.
Radíkov u Olomouce ul. Přehradní)
-veřejné zakázky (zajištění sluţby RADIO na
veřejném vnitrostátním letišti Olomouc)
-dodatek č.4 ke smlouvě s TSMO a.s.
-příprava koncepce rodinné politiky
-Olomoucký půlmaraton, dodatek ke smlouvě
-Olomouc region Card, spolupráce v roce 2016
-Centrální informační systém MMOl, II. etapa
-zpráva o provozu Aquaparku v r. 2015
-most Masarykova, detaily
12.1.2016 – 40. RMO
-rozpočtové změny 2015
-rozpočtové změny 2016
-veřejné zakázky (dodavatel sluţeb v oblasti
marketinku a propagace města v roce 2016)
-Dolní náměstí, stavební úpravy
-Olomoucký hrad
-HOLICE-Nový Svět, příměstská zóna-cyklostezka
-plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a
kontroly na rok 2016

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Prosinec (16.12.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ
11/2015
-došlá a odeslaná pošta
-jednání s náměstkem
primátora Mgr. Ţáčkem
a Ing. Langrem
-informace z porady předsedů KMČ k investicím na rok 2016
-informace předsedy k presentaci DPMO a.s.,
studie rozvoje MHD v Olomouci
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-koncepce rozvoje činnosti Městské policie na
období 2015-2018
-rekonstrukce komunikace tř.1.máje a ul.
8.května
-pořízení studie na komplexní vyuţití areálu
zimního stadionu
26.1.2016 – 41. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-bytové záleţitosti
-opravy komunikace a tramvajové trati ul.
Wolkerova (duben 2016)
-změny v KMČ
-organizační změny na MMOl
-zahraniční sluţební cesta VB
-hasičská zbrojnice Topolany, rozpočtové změny
16.12.2015 - 7. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2015
-OZV č.6/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadu za rok
2016
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2016
-4. komunitní plán sociálních sluţeb
-koncepce rozvoje školství SMOl na r. 20152020
-přísedící okresního soudu
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy) z jednání
RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddělení MMOl - 1.
patro radnice dveře č. 12 nebo na webových stránkách Statutárního města Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před
jednáním ZMO.
/ zv /

-průběţné řešení problémů kolem akce „Vodovod 400“ se stavbyvedoucím, příprava stavby
na zimu
-problematika zimní údrţby v MČ Radíkov,
změna dodavatele prací
-dokončení PD na opravu vodárenské nádrţe
-provedení opravy herního prvku na hřišti pro
děti
-stanovisko KMČ k pachtu parcel města v lokalitě Sička, kú. Radíkov u Olomouce
-příprava jednání s odborem dopravy (opravné
práce na místních komunikacích v r. 2016)
-přání k Vánocům a novému roku 2016
Leden (18.1.)
- kontrola plnění úkolů z minulého jednání
KMČ 12/2015
-došlá a odeslaná pošta
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-jednání se zástupci TSMO a.s., zazimování
stavby Vodovod 400, prodlouţení rozkopávek
komunikací, problémy k doladění zimní údrţby
-porada k rozpracování studie „Parkování na
Sv. Kopečku“
-dopravní značení u prodejny
-příprava rozpočtu KMČ na rok 2016 dle pokynů OVVI
-upřesnění soupisu opravných prací na MK,
pochůzka za účasti zástupce odboru dopravy a
obchodního zástupce TSMO a.s.
-změny ve vedení Městské policie
-nedostatečné informace o termínech odvozu
komunálního odpadu počátkem r. 2016
-informace p. Prášilové o jubilantech v roce
2015 a v roce 2016
-průzkum zájmu o zasílání informací občanům
o hlášení MR, poruchách dodávky vody,
elektřiny apod.

Plán jednání KMČ v r. 2016
(pondělí 19,30 hod.)
15. února
21. března
18. dubna
16. května
20. června
18. července
15. srpna
19. září
17. října
21. listopadu
19. 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/

DVACET LET „RADÍKOVSKÉHO INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE“
Zdá se to neuvěřitelné, ale náš zpravodaj vychází
uţ dvacátý rok. Je to dílo amatérské, které v této podobě zpracovává KMČ. Informace se čerpají ze stránek Statutárního města Olomouc, zápisů KMČ, ale
především z událostí v městské části Radíkov i
v blízkém okolí. Pouze tisk svěřujeme profesionální
tiskárně.
Je to příleţitost ohlédnout se za uplynulým obdobím. Při tom běţném ţivotním shonu má člověk pocit,
ţe se skoro nic neděje. Toto naše periodikum je i kronikou ţivota a událostí v této městské části. Pokud
hledáte, kdy se něco podstatnějšího stalo, tak to tam
najdete. Archív výtisků poslouţil jako zdroj informací i
při shromaţďování údajů pro knihu Dějiny Radíkova
(vydáno 2014). Kdyţ vezmete svázaná čísla zpravodaje a zalistujete v něm, tak si zpětně uvědomíte, jak
se Radíkov za těch dvacet let změnil. V Radíkově se
nemělo nic měnit, všechno měla poskytovat tzv. „středisková obec“, kterou pro nás byl Sv. Kopeček. Naštěstí se tento trend zvrátil v náš prospěch.
První zásadní změnou byla výstavba prodejny,
ta započala v roce 1988. Od té doby jsme, jako komise, museli několikrát doslova bojovat o její zachování.
Ani dnes není úplně vyhráno, poslední snaha o prodej
budovy prodejny byla v minulém roce a není vyloučeno, ţe se to bude opakovat. Proto si musíme této vymoţenosti váţit a podporovat ji tím, ţe zde budeme co nejvíc nakupovat. Další velkou akcí ke zkvalitnění ţivota v Radíkově bylo vybudování městského vodovodu. Dnes uţ samozřejmost, ale pro velkou část obyvatel to byl velký přínos. To ale neznamená, ţe můţeme zasypat studny jak na obecních, tak na soukromých pozemcích. Klimatické změny
mohou přinést problémy se zásobováním vodou a studny moţná ještě vyuţijeme.
Řada lidí měla ţádost o zřízení telefonní přípojky i desítky let. Potom najednou proběhla „informační revoluce“ se zavedením telefonu téměř do kaţdé domácnosti, dokonce byla v Radíkově i telefonní budka. Dnes jsme uţ tak daleko, ţe většina lidí ruší pevnou linku a má několik mobilů. Také
telefonní budka byla demontována. Jsou ale i tací, kteří mají přes telefonní „drát“ přiveden internet a
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televizi. Veřejný internet v budově komise byl zpočátku „obleţen“ a tvořily se pořadníky, aby se na
všechny dostalo. Dnes uţ veřejný internet téměř nikdo nepouţívá.
Další velkou akcí byla rekonstrukce rozvodu elektřiny a zaokruhování přes další transformátor.
S tím bylo rekonstruováno i veřejné osvětlení. Následovala plynofikace, ke které se připojila drtivá
většina domácností. Ač se cena plynu zvedla nehorázným způsobem, tak uţ je raritou hromada uhlí
před domem. Dočkali jsme se i splaškové kanalizace a tím byla završena snaha komise o dosaţení
stejné úrovně občanské vybavenosti, na kterou jsou zvyklí lidé ve městě.
Kdyţ jsme se po těchto akcích podívali na komunikace, kam byly všechny sítě uloţeny, tak jsme
viděli spíš dráhu pro terénní automobily. Řada občanů tento stav kritizovala. Tak jsme opět šli do „boje“ a získali slib, ţe bude provedena oprava komunikací. To se také povedlo a dnes máme všechny
komunikace s jednolitým asfaltovým povrchem, opraveny a nově vybudovány jsou i chodníky. Ale i to
bylo pro někoho špatně, protoţe teď se zde jezdí rychle!
Nyní nastal zlom, ze stavu budování jsme se překlopili do stavu údrţby. Stav kvalitního povrchu
asfaltu je jen dočasný jev. Na vozovce v ulicích Malinovského a části Na Pevnůstce, se objevují rezavé skvrny a následně se vydrolují. Na tuto závadu uţ několik let upozorňujeme a v současné době
reklamaci právní cestou řeší odbor dopravy se zhotovitelem akce. Doufáme, ţe se podaří tzv. obrusnou vrstvu odfrézovat a poloţit novou. Další příčina devastace povrchu vozovek jsou nové přípojky a
opravy havárií inţenýrských sítí a také prosednutí vozovky na různých místech. Také nás čeká doslova boj o uvedení do původního stavu jak vozovek, tak travnatých ploch, které byly narušeny při rekonstrukci dálkového vodovodního řadu.
Tohle všechno mapuje náš zpravodaj a informuje vás o dění v této městské části. Druhá rovina,
která odráţí ţivot v Radíkově, by se dala nazvat společenskou. V této oblasti dominuje náš úspěšný
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov a to jak po stránce odborné, tak i jako „hybatel“ společenského ţivota v místě našeho bydliště. Ve zpravodaji najdete kaţdoročně bezpočet akcí pro děti,
sportovních soutěţí a společenských událostí. Také Klub seniorů je hodně vidět. Zpravodaj má i další,
velmi důleţitou roli a to ve vztahu k „radnici“. Dostávají ho všichni důleţití politici a úředníci a jsou tak
bezprostředně informováni o dění v městské části a vidí, ţe prostředky, které byly investovány do celé
infrastruktury, nepadly na neúrodnou půdu. Zpravodaj bude vycházet dále a přejeme mu, aby přinášel
jen samé dobré zprávy.
/jb/
INFORMACE
K dispozici jsou všechny ročníky tohoto Radíkovského informačního zpravodaje v elektronické podobě od čísla 0/96 z prosince
1996 až po číslo 6/2015. Zpočátku v černobílém provedení, později barevně. Pokud máte zájem o digitální podobu, můžeme ji
poskytnout zkopírováním na vaši flešku nebo zaslat přes úschovnu.
/zv/

NABÍDKA ZASÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU
Pokrok se nedá zastavit ani v Radíkově, a tak je značná část domácností napojena na internet a tím i
na elektronickou poštu. Proto vám nabízíme zasílání informací na vaši emailovou adresu. Posílali
bychom texty hlášení místního rozhlasu, informace o změnách ve svozu odpadů, plánovaných vypnutích elektřiny, vody, dovolených lékařů, zápisu do školy, návštěvě kominíka atp. Jinak řečeno – aktuální informace, které je třeba vědět co nejdřív. Kdo máte zájem, tak pošlete vaši emailovou adresu na
jednu z emailových adres uvedených v tiráţi zpravodaje.
/jb/

PŘEDVÁNOČNÍ VALNÁ HROMADA RADÍKOVSKÝCH HASIČŮ HODNOTILA
ČINNOST ZA ROK 2015.
Jako kaţdoročně i letos se sešli členové místního SDH spolu se svými hosty v místní hospodě
U Pulce, aby bilancovali své aktivity v končícím roce
2015. Tentokráte všem chyběl bratr Petr Bernard,
který přednesl „zdravici“ z nemocničního lůţka
v Olomouci. Všichni přáli brzké uzdravení a závěr
roku v kruhu své rodiny.
Nezapomněli na nás ani představitelé města,
a to členka ZMO paní Mgr. Eva Machová, vedoucí
oddělení ochrany Ing. Jan Langr, za SHČMS Vlasta
Švubová a zástupci jednotlivých okolních sborů z
Hanáckého okrsku.
V úvodní části programu byla přednesena bilanční zpráva o činnosti sboru v roce 2015 doplněná
jako vţdy vtipnou a výstiţnou projekcí, která dokumentovala nejen akce z hasičské činnosti, ale i z
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dalších kulturních a společenských akcí, které pořádali hasiči SDH Olomouc – Radíkov během celého
roku 2015. A nebylo jich málo.
Brigády na údrţbu techniky a hasičské zbrojnice,
odborné školení první pomoci v Černovíře, účast
na hasičských soutěţích, pořádání 9. ročníku Netradiční soutěţe v poţárním útoku na místní vodárenské nádrţi s mezinárodní účastí (Slovensko,
Velká Británie - Wales). Hosté z Walesu z města
Swensea, byli slavnostně přijati zástupci HZSOK
Ing. Petrem Ošlejškem a za odbor ochrany MMOl
Ing.Janem Langrem v prostorách olomoucké radnice. Aktivní činnost pokračovala i v druhé polovině roku např. akce Hasiči na náměstí v Olomouci,
převzetí nového plovoucího čerpadla a další aktivity.
Poděkování našich hasičů patří také městu za
poskytnuté dotace na Netradiční soutěţ
zleva: Jiří Šveska, Ing. Jan Langr, Vlasta Šubová, Mgr. Eva Machová
v červnu 2015 i za podporu Mladých hasičů (nákup 2 člunů Pálava). Byla přednesena i samostatná
zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok 2015.
Na jednání převzali ocenění „Za věrnost 40 let“ – bratři Prudký Čestmír a Vlček Jiří. Na svolané
valné hromadě bylo přítomno 36 členů z 51 registrovaných dospělých. Mezi radíkovské hasiče patří i
18 dětí ve skupině Mladých hasičů. Jednání bylo usnášení schopné.
Byla podána stručná informace o ekonomické situaci sboru a současně byly odhlasovány pro rok
2016 příspěvky na soutěţe, roční příspěvek na činnost „Mladých hasičů“ a roční příspěvek pro druţstvo šipkařů. Přítomní byli seznámeni s připravovanými akcemi sboru v roce 2016.
Velitel Jiří Švestka stručně zhodnotil činnost sboru, ale vytýčil i důleţité úkoly, které je třeba v
dalším období řešit.
V závěrečné diskusi byly předneseny příspěvky přítomných hostů, byly předány dary od vedení
města, popřáli i zástupci okolních sborů Hanáckého okrsku (Droţdín, Lošov, Chválkovice, Holice,
Olomouc – město, zástupce hanáckého okrsku) i předseda místní KMČ Jan Zvěřina. Jednání valné
hromady ukončil starosta sboru bratr Mirek Nemrava a popřál všem dobrou chuť a příjemnou zábavu
v navazující volné diskusi i zábavě.
/zv/

UDĚLEJME SI ÚKLID I DOMA, V RADÍKOVĚ A JEHO OKOLÍ. SBĚR ŠROTU
BUDE 16.4. SBĚROVÁ SOBOTA TSMO a.s. 23.4.2016.
I v letošním roce bude počet sběrových sobot minimalizován. Pro naši městskou část je dohodnut
termín 23. dubna. Dvě sběrové soboty se zavádějí pouze v lokalitách, kde se počet obyvatel pohybuje
řádově v tisících. Opětovně upozorňujeme na moţnost zbavit se především objemného komunálního
a nebezpečného odpadu i elektroodpadu (lednice, televize apod.). Stavební suť se nebere.
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, je plánován na 16.4.2016.
Hasiči přichází letos i s iniciativou „Čisto kolem Radíkova“, jejímţ cílem bude projít okolní lesy a zbavit
je věcí, které tam nepatří (odpadky, PET lahve, pneumatiky apod.).
/zv/

ZNÁTE NEDÁVNOU HISTORII RADÍKOVA? (Rozluštění hádanky z minulého čísla)
Na obrázku je kovová skříňka ve zdi domu, přímo naproti budovy Komise městské části. Ve skříňce
byl vypínač veřejného osvětlení v celém Radíkově. Kdo šel večer kolem a zdálo se mu, ţe uţ není
vidět, tak "tahem zapni" rozsvítil ţárovky ve světlech na dřevěných sloupech, které spoře osvětlily celý
Radíkov. Jak se šlo ráno do práce, tak zase někdo osvětlení vypnul. Světlo sestávalo z bíle smaltovaného talíře za ţárovkou a samotná ţárovka byla v čirém skleněném krytu, který ale většinou chyběl.
Světla z toho moc nebylo, takţe obloha nad Radíkovem měla moţnost ukázat krásu hvězd a dalších
vesmírných těles. Zvlášť v zimě vypadala obec jak na Ladových obrázcích. Silnice se tenkrát moc
nesypaly a tak večerní sáňkování od Šanců aţ ke zvonici bylo kouzelné. Kdyţ se v nějaké ţárovce
přepálilo vlákno, tak se vzkázalo na Kopeček a za pár dní přišel Mirek Procházka, pracovník Rozvodných závodů Přerov, na komisňáky nasadil "háky" a se svými kily hbitě vyšplhal na sloup a ţárovku
vyměnil. Od sedmdesátých let byla tato svítidla postupně měněna za zářivky na kovových nebo betoRadíkovský informační zpravodaj 1/2016
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nových sloupech, ovládání světel se přemístilo
k transformátoru, který byl na ocelovém sloupu vedle
červené zvonice a bylo napřed spínané hodinami, později fotobuňkou. Kdyţ dnes přestane některá zářivka
svítit, tak stačí vyplnit formulář na webových stránkách
Technických sluţeb a velmi rychle přijede auto s hydraulickou plošinou a světlo je opraveno. "Holt, proti pokroku
je člověk bezmocnej".
Vítězem se stal pan Josef Schwarz, kterému jsme předali knihu ve středu 3.2.2016 v Klubu seniorů.
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
……těsně před Vánocemi naše děti jako dárek
dostali opravu herního prvku na našem mini-

hřišti u hasičské zbrojnice Náprstkova 1. Jeden
segment mnohoúhelníku s prohnilými prvky byl
nahrazen horolezeckou mini stěnou a tak děti
mohou zkoušet něco nového, ale to vše za
asistence rodičů…..
…… přece se i v Radíkově ukázala zima. Něco
málo nasněţilo počátkem roku, následně se
oteplilo, ve 3. týdnu přišly mrazy i pod -10o C, a
zima vyvrcholila v sobotu 23.ledna nejen mrazem, ale chvílemi i vydatným sněţením. Na
lyţe to zde nebylo, ale kdo měl brusle, tak vyrazil na led na místní zamrzlou přehradu. Odpoledne jsem tam napočítal přes 50 lidí a uţívali si
nejen děti, ale i dospěláci. Na ostro si mohla

zimní údrţbu komunikací i chodníků vyzkoušet
nová firma, která byla nasmlouvaná na zimu
2015/2016……
……ve 3. týdnu proběhla za účasti p. Šulce z
odboru dopravy MMOl a obchodního zástupce
TSMO a.s. pochůzka po místních komunikacích, které byly KMČ vybrány k opravným pracím v roce 2016. Provedlo se zaměření, bude
následovat nacenění oprav. Náklady budou
hrazeny z prostředků odboru dopravy (cca
300 000,- Kč) a z prostředků přidělených KMČ
na rok 2016……..
……. i zástupci naší KMČ se účastní porad,
které se konají na odboru koncepce a rozvoje
magistrátu k zpracovávané akci „Dopravní studie parkování Sv. Kopeček“ s moţností uplatnění i našich připomínek. Jde o sloţitou problematiku, která se dotýká i Radíkova. Problémy si vyţádají posílení víkendové MHD
(kloubové autobusy), úpravy zastávek, točny,
ale i nemalé investice do parkovacích ploch
v budoucnosti následném období……
……..v sobotu 13. února 2016 proběhne další
ročník Radíkovské patnáctky pořádané firmou
IRICO jako Memoriál Ing. Ivana Cahela. Trať
jako vţdy bude mít start u RS chata Pod Věţí a
běţí se v okolí Radíkova dle kategorií na různých distancích. Elita běţí závod na 15 km.
Podrobnější informace v příštím čísle Radíkovského informačního zpravodaje…….
………
/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 „za-
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pomněli“, 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 omezený počet výtisků.
V měsíci únoru aţ květnu 2016 se opět vybírají poplatky za odvoz komunálního odpadu a ze psů (sloţenku vezměte sebou).
Int 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.
Upozornění: Internetové připojení z Detašovaného pracoviště vykazuje poruchy. Problematiku řeší
stále odbor informatiky MMOl.

1) Pravidelný svoz komunálního odpadu: Zůstává přes zimní období zachován interval 1 x 14 dní
(komunální odpad středa - sudé týdny).

2) Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2015 – březen 2016). Sdělení MMOl-ŢP
Další svoz bioodpadu ze speciálních 240 - litrových nádob ve městě Olomouci tuto zimu proběhne v Radíkově ještě v pátek dne 19.2.2016 a 18.3.2016.
K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března
2016.
Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr
Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu
3) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven počátkem dubna 2016. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/ včetně objemného je zakládáním černé skládky s moţným zahájením správního řízení a navazujícím postihem.
4) S ohledem na zajištění posypu a pluţení místních komunikací a chodníků omezte parkování
na veřejných místech, na chodnících a především na zúţených místních komunikacích. Vozidla
zimní údrţby nebudou riskovat poškození stojících vozidel a údrţbu ve vaší ulici neprovedou. Neparkujte na zelených plochách.
5) Zapojte se i vy do zkvalitnění systému třídění komunálního odpadu. Nově se třídí kovové obaly, které lze uloţit do šedého kontejneru na místní točně autobusů.

6) Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „ DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:
POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE
HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŢBA
TÍSŇOVÁ LINKA
PORUCHY VODA
PORUCHY PLYN
PORUCHY ELEKTŘINA
TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŢBY
TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU
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Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Počasí je stále chladné, na jarní teplo si musíme ještě chvíli
počkat. Proto nám bude dobře doma u krbu s knihou v ruce. Tu si
můţete půjčit v naší místní knihovně a sami se podívat doma na
webové stránky http://www.kmol.cz/radikov Tam se dozvíte, jaké
knihy jsou v místní knihovně v Radíkově nebo v kniţním fondu Knihovny města Olomouce. Krásné a pohodové chvíle s knihou v ruce
Vám přeje pí.Večeřová.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Letošní zima je značně nestabilní. Střídá se vţdy mrazivý týden
s téměř jarními dny, po kterých následuje ponuré a mlhavé počasí. I tak čas stejně rychle ubíhá a leden je za námi. I tak se rádi
vracíme do klubu seniorů mezi své vrstevníky, abychom spolu
proţili příjemné chvíle a dozvěděli se i něco zajímavého.

V lednu jsme se vypravili do solné jeskyně v Olomouci, utuţit své zdraví, aby se
nám lépe dýchalo. Je to vţdy příjemná
relaxační hodinka. Další lednové středy
jsme trávili v klubu. Navíc jedna středa
byla obohacena hezkou besedou s promítáním fotek z poznávacího zájezdu paní
Milady Künstlerové do Číny a Tibetu.
Popřáli jsme také k narozeninám paní
Jarmile Nemravové. Koncem měsíce
jsme navštívili výstavu ve vlastivědném
muzeu v Olomouci - 700 let od narození
„Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehoţ povaţuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie. Na výstavě jsou dokumenty zaměřené na období vlivu panovníka na region Olomoucka, k vidění jsou i věrné
kopie korunovačních klenotů panovníka Karla IV.
Jiţ tradičně láká členy Klubu seniorů návštěva Moravského divadla, tentokráte to byla opereta Netopýr se známými melodiemi. A jelikoţ na nás magistrát odbor sociální nezapomíná, jsme pozváni na
besedu v klubu seniorů Hodolany, který pořádá
přednášku a ochutnávku tradičních jídel
z Ukrajiny. Určitě se dozvíme něco nového z
jídelníčku tohoto státu.
Další zimní měsíc únor strávíme především
v teple naší klubovny nebo na dalších akcích,
které máme v plánu. Nepohrdneme ani nabídkou
dalších akcí od sociálního odboru magistrátu.
Svátky jara - Velikonoce jsou letos jiţ koncem března, těšíme se na ně, ale i na jarní sluníčko, které zajisté všechny potěší.
Vedoucí Klubu seniorů Františka Prášilová
/fp/

Radíkovský informační zpravodaj 1/2016

8

Městská policie je tu pro vás a potřebuje posily do svých řad.

Černá kronika městské části Radíkov
2015
Komentář KMČ
K tomuto nadpisu jsme poţadovali zhodnocení činnosti MP za rok 2015 se zaměřením na Radíkov. Telefonické sdělení: …ţádné přestupky řešeny MP nebyly,
2x se odváţela auty sraţená domácí zvířata….., ţe by
zavládly dobré sousedské vztahy a nebyly přestupky s
parkováním i v Radíkově?
Pomozte i vy naplnit stavy
Městské policie Olomouc.
Vladimíra Marková
pověřena řízením preventivně informační skupiny,
tisková mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 504 | +420 602 782 294
vladimira.markova@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (proběhla valná hromada, která
zhodnotila rok 2015, byli jsme na Tříkrálovém guláši, zástupci
našeho SDH se rozjeli na výročky sborů Hanáckého okrsku,
výbor SDH doladil plán akcí r. 2016, Mladí hasiči se účastnili
soutěţe „Ratajsky soke“, chystáme hasičský ples …).
Tříkrálový guláš…
Pěknou gurmánskou tradicí se stalo po vánočním a silvestrovském veselí setkání hasičů
a jejich kamarádů nad hrncem voňavého guláše. Letos 9. ledna to byl jiţ 6. ročník, tentokráte
na pozvání kamaráda Petra Šmejkala. V hospůdce U Pulce se nás místních hasičů a příznivců kulinářského umu sešlo více neţ by se očekávalo, a tak jsme museli udělat trochu změnu v
zasedacím pořádku a přinést ke stolu více ţidlí. Starosta Mirek Nemrava komentoval nastalou
situaci: „Kdyby se nás tolik scházelo i na hasičské brigády, to by bylo!“
Guláše byl pořádný téměř prádelní hrnec, který Petr Šmejkal připravil spolu se svým
švagrem. Posypaný na jemno nakrájenou cibulkou s čerstvým pečivem,...není nic chutnějšího.
Ke guláši patřilo dobré pivo a něco dobré slivovičky. Na sále padla i pochvala kuchařům : „Dostanete řád zlaté vařečky“, kdosi pronesl a dobrá polovina osazenstva s tím tiše souhlasila.
Nálada prošpikovaná nevázaným humorem nabývala na síle a dala zapomenout malicherným
problémům všedního dne ke spokojenosti všech debatujících. Vnitřně jsme se sice museli
trošku přemlouvat, ale čas byl neúprosný. Po krátké rozlučce s výčepním jsme příjemné posezení ukončili a utíkali, aţ na některé vzácné výjimky, ke svým příbytkům. Bylo nám příjemně..
Více a podrobněji na stránkách www.sdh-radikov.estranky.cz
/čp/
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Na „výročce“ za rok 2015 u SDH Ol.-Chválkovice jsme zaznamenali:
Tentokráte byla výroční schůze v prostorách kulturáku. Za náš sbor se účastnil starosta
Mirek Nemrava a bratr Tomáš Řezníček. Jako hosty mezi sebou chválkovičtí přivítali zástupce
MMOl, a to členku zastupitelstva města Olomouce Mgr. Evu Machovou, vedoucího odboru
ochrany Ing. Jana Langra, senátora Ing. Martina Tesaříka a zástupce SDH Hanáckého okrsku. Kulturní program zajistila taneční skupina z Lošova. Byla presentována výroční zpráva za
rok 2015, hodnotila se činnost druţstev dětí, ţen i muţů. Závěrečné občerstvení v podobě
chleba se škvarkovou pomazánkou a guláš příjemně naladilo přítomné.
Ratajsky soke…..
V sobotu 23. ledna se zástupci Mladých hasičů poprvé zúčastnili závodu ve
vázání uzlů „Ratajsky soke“, který se konal
v Těšeticích - Ratajích. Počasí nás nemohlo
ohrozit, jelikoţ, se závod konal v příjemném
prostředí místního kulturního domu, kde pro
nás bylo vše vzorně připraveno.
Cílem tohoto závodu je, co nejdříve a
bezchybně uvázat pět uzlů - plochou spojku, zkracovačku, lodní uzel, tesařský uzel a
ten nejtěţší úvaz na proudnici. Soutěţi
předcházela naše pilná příprava.
Druţstvu mladších ve sloţení Lenička a
Pavlínka Jílkovy, Mireček Řezníček, Tomášek Snášel, Ondrášek Langer se podařil
jiţ první pokus se skvělým časem, bohuţel
s jedním trestným bodem, který nicméně
neohrozil jejich úţasné třetí místo z 18-ti
startujících druţstev.
Za starší jednotlivce závodila Leonka Veverková, která se nedala a získala skvělé 9. místo ze 30-ti účastníků.
Domů jsme odjíţděli maximálně spokojeni, s medailemi na krku a s naším prvním pohárem v rukou.
Plán akcí SDH Olomouc – Radíkov na rok 2016
- 8. leden - TŘÍKRÁLOVÝ GULÁŠ – (připravil Petr Šméjkal *****)
- 23. leden - Soutěţ Ratajský soke
- 13. únor - Dětský karneval
- 27. únor - TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
- 13. březen - Smrtná neděle – chození s jedličkou
duben - Závody CTIF
- 9./16.duben (bude upřesněno) - Úklid lesa kolem Radíkova(premiéra). arant Aleš Morbitzer
- 16. duben - Jarní sběr starého ţeleza v Radíkově
- 29. duben - Stavění májky, pálení čarodějnic
- 14./21.květen - Hasičský pochod kolem Radíkova
- 21. květen - Branný závod pro rodiče a děti
- 1. kolo okrskové soutěţe 2016
- 28. květen - Kácení májky, nohejbalový turnaj
- 18. červen -10. ročník Netradiční hasičské soutěţe
- 25. červen - Ukončení před prázdninami
Prázdniny - Rafty s hasiči
- Fotbálek ŽENATÍ – SVOBODNÍ
- Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí
- 6. srpen - Litovelský otvírák (požární dozor)
- 27. srpen - Ahoj prázdniny
- Rusovce 2016 (SK) – soutěž s historickou technikou
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- Září
- Říjen

- Hasiči na náměstí v Olomouci
- Branný závod poţárnické všestrannosti
- Holický kombajn
- Podzimní sběr starého ţeleza
- 27. říjen - Halloweenský lampionový průvod
- 27. listopad - Rozsvícení vánočního stromečku
- 3./10./12. - Mikulášská nadílka – předběţný termín
- 17.prosinec – Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2016
Sběr papíru Mladých hasičů bude: 13. února, 2. dubna, 4. června, 3. září, 3. prosince
Pozvánka na Tradiční hasičský ples v Radíkově

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

Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov
http://www.strikackaradikov.wbs.cz

Vzhledem k vánoční přestávce
jsme odehráli pouze 3 zápasy, bohuţel s nulovým bodovým ziskem. Ne ţe by všichni
soupeři byli nad naše síly, ale někdy chybí i potřebný
kousek štěstí. I proto tým posílil další nový hráč – Petr
Popovic. Po odchodu tří hráčů je to vítaná posila. Momentálně tedy naše druţstvo hraje ve sloţení:
Pavel Hudec, Lukáš Hudec, Jaroslav Kováčik, Michal
Škůrek, Petr Popovic a Eva Sobotková. Jediná ţena v našem týmu se kromě ligových zápasů pravidelRadíkovský informační zpravodaj 1/2016
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ně účastní i turnajů pořádaných pod hlavičkou šipkařské unie, kde se jí tradičně daří. Tentokrát stojí za
zmínku 3. místo na turnaji MASTER konaném v Olomouci.
Na obrázku: současná sestava týmu (bez Michala Škůrka) před zápasem s týmem Hattrick Babice.
/jk/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Vlezlá zima je tady, stavbaři se zatím
nevrátili, z chatařů zůstali jen ti skalní, někteří drţí povánoční diety, a tak i naše prodejna proţívá v současné době to méně
atraktivní období. Nechce se vám do města
za nákupy?
Do obchodu v Radíkově to máte opravdu
nejblíţe. Nakoupíte vše potřebné bez front a
dlouhého hledání v regálech. Ochotný personál v čele s vedoucí prodejny p. Dagmar
Mlíchovou a prodavačkami Lucií Zatloukalovou a Lucií Niezgodovou, vám s úsměvem
rád poradí.
Sortiment zboţí nabízí také letáky, které
jsou v prodejně a nebo ve vašich schránkách.
A ţe na své zákazníky majitel řetězce
HRUŠKA nezapomíná, svědčí i předvánoční soutěţ s anketními lísky. Štěstí přálo i radíkovským nakupujícím, a tak mezi místní zákazníky putovala 1 výhra v hodnotě 1 000,- Kč a 2 výhry v hodnotě 400,Kč. Gratulujeme a zůstaňte věrní…
/zv/

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení
Srdečně Vás zveme k posezení do místní hospůdky U Pulce. K dispozici kulečník a šipky.
Otevírací doba:
PO – ČT:
PÁ:
SO:
NE:

12:00 – 22:00
12:00 – 23:00
11:00 – 23:00
11:00 – 22:00

Těšíme se na Vás - Laďa Gabrlík
/jk/
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Foto: Jan Zvěřina, Klára Langerová, Josef Doseděl, Jan Bednář, 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: 603 289 581, 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 31.1.2016 - vychází: 11.2.2016

Radíkovský informační zpravodaj 1/2016

12

