PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV
Velikonoční
Hody, hody, zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
na pomlázku mašli,
ţe k Vám cestu našli.

Vlevo dole-klapači 2015 Vpravo nahoře-jedlička 2016

Příjemné proţití svátků velikonočních
přeje všem
KMČ č.21 Olomouc - Radíkov
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
9.2.2016 – 42. RMO
-majetkopr. záleţitosti
-umístění pítek a kašny
na Kollárově náměstí
-finanční
vypořádání
hospodaření SMOl za
rok 2015
-novela OZV 6/2015 o
místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstranění komunálního odpadu
-veřejná zakázka Oprava tramvajové trati ul.
Wolkerova, SO 02, oprava komunikace
-veřejná zakázka Hasičská zbrojnice Topolany
-veřejná zakázka záchranný archeologický průzkum ul. 1.máje
-veřejná zakázka Sluţby spojené s propagací
SMOl
-studie náměstí Republiky
-projektové dokumentace 2016
-opravy mostů, opravy komunikací
-dotace v oblasti sociální a ochrany obyvatel
-ţádost o poskytnutí dotace Hasičská zbrojnice
Topolany
-změny v komisích
23.2.2016 – 43. RMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2016
-veřejná zakázka Dodávka hasičského vozidla
-rekonstrukce ulice 8.května, PD
-Jeremenkova, cyklostezka
-tramvajová trať Nové Sady III. etapa
-pořízení změny č. III. ÚP Olomouc
-dotace v oblasti sportu a cestovního ruchu
-změny v KMČ
-prevence kriminality
-opravy komunikací dle poţadavku KMČ, pravidla pro pouţití navýšené částky

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Únor (15.2.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 01/2016
-došlá a odeslaná pošta
-stanoven termín oprav
závad na komunikaci
Malinovského do 26.8.
2016 – právním rozhodnutím
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1.3.2016 – 44. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejné zakázky, Dolní nám., stavební úpravy
-podpora v oblasti tvorby a ochrany ŢP 2016
-obnova Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech
-individuální dotace v sociální síti
-zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouc
(zahájení zpracování investiční studie víceúčelového objektu zbrojnice Radíkov, T:
19.4.2016)
-přísedící Okresního soudu
-podněty komise pro vnější vztahy ke zviditelnění města
-stanovení termínu a programu jednání 8.ZMO
-organizační změny na majetkoprávním odboru
14.3.2016 - 8. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prevence kriminality
-rozpočtové změny 2015
- OZV 6/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
-pořízení změny III. ÚP Olomouc
-program regenerace
-Ceny města
-zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
-revize územní studie US-61 „Pavlovická“
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 /

-jednání s garantem KMČ členem RMO Ing.
Czmerem
-informace o aktivitách směřujících ke zlepšení
součinnosti KMČ a odborů MMOl
-provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti
dopravy na ul. Na Pevnůstce, zóna omezení
rychlosti apod., nacenění moţného dopravního
značení
-seznámení s návrhem rozpočtu KMČ na rok
2016, schválení po úpravách na jednání
03/2016
-aktivace sdíleného emailu, informační systém
pro zájemce, podrobnosti Ing. Bednář

2

Plán jednání KMČ v r. 2016
(pondělí 19,30 hod.)
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/

JARNÍ PŘÍRODA SE PROBOUZÍ. JE ČAS ÚKLIDU SVÝCH DOMÁCNOSTÍ,
ZAHRAD, CHAT A CHALUP A ODOŢTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI TAM KAM PATŘÍ A
TO DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ.
16. dubna 2016 - tradiční sběr kovového odpadu zajistí SDH Ol.-Radíkov
v době od 9-12 hod. Připravte nepotřebné
kovové věci u své branky nebo chaty aţ
ráno před svozem.
16. dubna 2016 Hasiči přicházejí
letos i s iniciativou „Úklid lesa kolem Radíkova“, jejímţ cílem bude projít okolní
lesy a zbavit je věcí, které tam nepatří
(odpadky, PET lahve, pneumatiky apod.).
Akce zapadá i do celostátní akce „Ukliďme Česko 2016“ – viz plakát str. 11.
23. dubna 2016 – jarní sběrová sobota
zajišťovaná TSMO a.s. Kontejnery budou přistaveny na parkovišti ul. Pujmanové v době od 8 -13 hod. Upozorňujeme na moţnost zbavit se především objemného komunálního a
nebezpečného odpadu i elektroodpadu (lednice, televize apod.). Stavební suť se nebere. V další období roku je moţno objemný komunální odpad, nebezpečný a stavební odpad 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.
Upozorňujeme, že podzimní sběrová sobota 2016 v Radíkově nebude.
/zv/

RADÍKOVSKÁ PATNÁCTKA 2016
Za velmi slušného počasí pořadatelé
připravili další ročník tradičního crosového
běhu, který byl součástí Velké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje a Memoriálem Ing. Ivana
Cahela. Start a cíl jako vţdy u RS Chata pod
věţí. Závod se běţel jak po asfaltových komunikacích, tak i na měkkých lesních stezkách a cestách. Byly připraveny tratě
v kategorii muţi do 59 let na 14,8 km (2 kola
značené trati), v kategorii muţi od 60 let a
kategorie ţeny (1 kolo v délce 7,4 km). Nejen pro děti běţců a běţkyň, ale i pro příchozí, byl připraven krátký závod pro děti různých věkových kategorií, který si děti i rodiče
uţili.
Radíkovský informační zpravodaj 2/2016
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V kategorii muţi do 59 let
zvítězil Wurst Milan v čase
00:57:33 min. Zde měli zastoupení také sportující občané Radíkova a to na 33.
místě časem 01:12:07 Tomáš
Řezníček a na 52. místě Jan
Čapka s časem 01:18:34
z celkového počtu 72 běţců,
kteří doběhli do cíle. V druhé
kategorii v ţenách zvítězila
Petra Kamínková ze Svatého
Kopečka v čase 00:30:24.
V této kategorii doběhlo do
cíle 46 závodnic a závodníků
- muţů vyšší věkové kategorie. V kategorii dětí z Radíkova doběhl s rodiči i Ríša Bednář.
/zv/

NEJEN PRACÍ ŢIV JE ČLOVĚK. VYDEJTE SE NA HASIČSKÝ POCHOD KOLEM
RADÍKOVA. ZAHRAJTE SI NA 20. ROČNÍKU NOHEJBALOVÉHO TURNAJE.
PŘIJĎTE SE POBAVIT I NA DALŠÍ AKCE
Zveme všechny na 3. ročník Hasičského pochodu, který se koná se v sobotu 14.května – start
opět od 9:00 u hasičské zbrojnice, cíl na stejném místě. Nová trasa jarní přírodou v okolí Radíkova. Po
příjemné procházce – venkovní posezení s občerstvením. Startovné dobrovolné! Kaţdý účastník obdrţí Pamětní list! Pojďte si uţít krásu našeho domova a okolí!
Chcete si zahrát na jiţ 20.ročníku nohejbalového turnaje? Zapojte se i vy, kteří jste hráli na prvním
ročníku tohoto turnaje. Udělejte nostalgické gesto, seţeňte bývalé spoluhráče a přijďte na hřiště za
prodejnou. Dobrá parta se určitě ráda sejde….
/pb/

POČASÍ
Leden 2016
Teploty dosahovaly přes den aţ 12 °C a to
v závěru měsíce od 27. do 30. ledna. Minimální teploty
dosahovaly - 15 °C. Vzhledem k tomu, ţe to byly holomrazy, můţeme doufat, ţe zlikvidovaly škůdce,
zejména kůrovce. Průměrná měsíční teplota vzduchu
-2,3 °C byla o 0,8 °C vyšší neţ normál. Bylo 11 jasných
dní. Sráţkový úhrn za měsíc byl 34 mm.
Extrémní teploty v minulosti: 12,5 °C v roce 2007,
- 21.4°C v roce 1784.
Únor 2016
Na rozdíl od měsíce ledna, byl relativně velmi teplý průměrem odpovídal měsíci březnu. Měsíční maximum
13,8°C však není hodnota nikterak extrémní. Nadprůměr je způsoben spíše absencí výraznějších
mrazů a stabilně teplým počasím - denní maximum překročilo 10°C celkem devětkrát! Celodenní mráz
se nevyskytl ani jednou a ačkoliv počet mrazových dnů dosáhl přibliţně dvou třetin normálu, teplota
nikdy neklesla příliš hluboko pod nulu. Výsledkem je únor, který by se statisticky vzato měl opakovat
maximálně jednou za 50 let. Se změnou klimatu ale můţeme podobné extrémy čekat častěji. Únor s
měsíčním úhrnem sráţek 39 mm je hodnota skutečně impozantní a vděčíme za ni přestupnému dni s
úhrnem 16,5 mm, nejvyšším od sráţkové situace v srpnu minulého roku. Za první dva měsíce roku
2016 jsme tedy v plusu takřka o 30 mm. Deficit v loňském roce činil asi 70 mm, zbývá tedy asi 40 mm
k doplnění.
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I přes teplý, povětšinou spíše nezimní charakter počasí několikrát „dokonce“ napadl sníh. Poprvé 17.
2., kdy se tvořila takřka bílá tma a podruhé 29. 2. Přesto byly pro lyţaře sněhové podmínky tak špatné,
ţe se nedalo běţkovat ani jeden den.
Extrémní teploty v minulosti: + 13,1 °C v roce 2002 a – 24,0 °C v roce 1830.
Zdroj: vlastní měření, Přírodovědná fakulta UP Olomouc, ČHMU, internet,

/jb/

FORT OPĚT OŢIJE UKÁZKOU OSVOBOZOVACÍCH BOJŮ Z KVĚTNA 1945
Letos proběhne 8.5. na fortu Radíkov
(http://pevnost-radikov.cz)
pátý
ročník.
Ukázky bojů při osvobozování Olomouce na
konci druhé světové války. Ukázky se zúčastní
kolem padesáti uniformovaných příslušníků
Rudé armády, Wermachtu a partyzánů.
Na fortu je povolená stálá střelnice pro
cvičné střelivo a ukázky se provádí za přítomnosti Policie ČR. Minulý rok jsme předvedli
legendární ruský tank T 34, německou houfnici na podvozku Hakl a další velkou techniku.
Letos chceme veřejnosti ukázat dobové ruční
zbraně. Kaţdý bude mít moţnost si zbraně
prohlédnout. Jednotlivé druhy budou předvádět jejich majitelé v dobových uniformách. Plánujeme,
mimo uţ tradiční techniku, dvě nová překvapení. Zatím je to v jednání, ale na dobré cestě.
Pořadatelé se těší na Vaši účast.
/jb/

NAŠE NABÍDKA ZASÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ ELEKTRONICKOU
POŠTOU TRVÁ
Dozvíte se co je nového - do kdy je moţno přihlásit děti do MŠ na Sv. Kopečku, kdy bude vypnuta elektřina v Radíkově – to vše se můţete dozvědět krátkou dobu z místního rozhlasu a plakátů, které
někdo zničí a nebo rozmočí déšť.
Proto vám nabízíme zasílání informací na vaši emailovou adresu. Těm, co se jiţ přihlásili a zapojili, posíláme informace (mohou to být např. hlášení místního rozhlasu, informace o změnách ve
svozu odpadů, plánovaných vypnutích elektřiny, vody, dovolených lékařů, zápisu do školy, návštěvě
kominíka atp.). Současný provoz berte jako ověřovací – zkušební provoz. Doposud přihlášeno 15
abonentů.
Kdo máte zájem, pošlete vaši emailovou adresu na jednu z emailových adres uvedených v tiráţi
zpravodaje. Je zaručena anonymita připojených zájemců, jeden o druhém neví.
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
……těsně před Velikonocemi pořádají ve dnech
25. - 26. března 2016 svou tradiční akci na
závěr mašerské zimní sezony Hanácký
muscher club. Závody psích spřeţení s centrem
na RS Chata pod Věţí. Start je v pátek 23.3.
v 11 hod., v sobotu 26.3. v 9 hod. Milovníci psů,
ale i ti co se svými pejsky běháte, jste zváni.
Radíkovské pejskaře upozorňujeme, aby své
psy nenechali volně pobíhat, ale aby se
v prostoru se pohybovali se psi jen na vodítku.
Tratě vedou do katastru obcí Dolany-Véska i
Hlubočky……
……. Jednání kolem parkování na Sv. Kopečku
pokračují. Nejbliţším cílem je nasazení kloubových autobusů ve víkendových návštěvnických
špičkách, zřízení informačního systému o obsazenosti jednotlivých parkovišť na Sv. Kopečku….
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……v posledním týdnu před letními prázdninami pořádají v okolí TV vysílače záchranáři
(veřejně prospěšné organizace IBHA n.o. a
RESCUE Olomouc, v.o.s., spolu se psovody
Policie ČR) týdenní kurz výcviku záchranných
pátracích psů. Jedná se o unikátní metodu,
která zatím v ČR není běţná v IZS. Výcvik je
zaměřen na záchranu člověka v terénu při mimořádných událostech. Kurzu se pravděpodobně účastní 15 MT týmů. Ubytování je zajištěno
na chatě Pod věţí (www.chataradikov.cz).....
……výše rozpočtu KMČ na letošní rok je
150 000,- Kč, které budou krýt náklady na vydávání zpravodaje, novoročenky, výměnu radíkovského „orloje“, který je jiţ neopravitelný,
opravu dřevěných prvků kolem chodníků (na
propustku a u dětského hřiště), doplnění dopravního značení na ul. Na Pevnůstce. Pro
mimořádnosti je k dispozici rezerva na opravu
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rozhlasu a majetku města. Z odboru dopravy
MMOl jsou KMČ přiděleny prostředky ve výši
300 000,- Kč a jsou vázány na opravy místních
komunikací. Opraveno v letošním roce bude:
spojovací komunikace ulice Zedníkova-Na
Pevnůstce, propad komunikace Na Pevnůstce
u odbočení na parkoviště, zřízení příčných odvodňovacích ţlabů na ul. Na Suchých loukách,

kompletní výměna příčného odvodňovacího
ţlabu na ul. Lošovská, zálivky spár asfaltem
v páteřních komunikacích, úprava svodidel na
ul. Na Pevnůstce, částečná výměna obrubníků
na ul. Pujmanové a na ul. Dolanská…..
….nový propustek na místní komunikaci Sv.
Kopeček - Radíkov byl jiţ podruhé opravován
kvůli propadlému asfaltu…….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
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
Květen: Stanislav Pečínka, Marie Mazáčová, Miroslav Rešl Ing.,
Zdeňka Bahníková, Olga Titzová
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš
Rozsár, Jaroslava Eschlerová, Petr Šmejkal, Miroslav Nemrava,
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….

Poděkování za dlouholetou veřejně prospěšnou práci pro Radíkov a občany obdržel k příležitosti 85-tých
narozenin pan Josef Schwarz.
Ve čtvrtek 17.3.2016 byl k příležitosti životního jubilea přijat oslavenec náměstkem primátora RNDr. Ladislavem Šnevajsem na radnici spolu se svou manželkou. Přítomni byli i zástupci KMČ paní Prášilová a Ing. Zvěřina. Vedení města oceňuje
dlouholetou nepřetržitou práci pro občany Radíkova. Počínaje rokem 1960, od kdy pracoval jako poslanec nestraník až do roku
1992, dále byl členem místní KMČ, podílel se na vzniku Detašovaných pracovišť a vedl tato pracoviště v Lošově a v Radíkově,
měl podíl na zavádění internetu, vedl Klub seniorů v Radíkově v letech 2002 – 2008. Podrobněji na webových stránkách

http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/19389
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 březnu aţ květnu 2016 se opět vybírají
poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky
ze psů (sloţenku vezměte s sebou).
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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 a bioodpadu vstupuje od 18.3.2016 do 14-ti denního
reţimu a to (komunální odpad středa - sudé týdny, bioodpad kaţdý pátek v liché týdny.
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. Sběrové dvory Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:0013:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00.
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven počátkem dubna - od 4.4.2016 vţdy v pondělí. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/ včetně objemného je zakládáním černé skládky s moţným zahájením správního
řízení a navazujícím postihem. Je na vás a vašich sousedech, jak bude vypadat okolí u vaší chaty.
3) Neodstavujte svá vozidla na zelených plochách a chodnících v nepřehledných úsecích. Porušujete pravidla silničního provozu a městskou vyhlášku. Městská policie bude důsledná. Parkujte
na vlastním pozemku nebo na parkovacích plochách k tomu určených.
4) Odbor ŢP myslí na zlepšení: V letošním roce bychom chtěli pokračovat v rozšiřování projektu
sběru papíru a plastů přímo od rodinných domů obdobně jako to jiţ probíhá na Lazcích, v Černovíře
a na Sv. Kopečku. V dohledné době budeme oslovovat jednotlivé KMČ s moţností uspořádání ankety mezi občany, zda by měli o tuto sluţbu zájem.

5) 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

158
156
150
155
112
840 668 668, 585 243 263
1239
840 850 860, 800 225 577
605 201 686
585 700 035

Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Jarní období jiţ kalendářně nastalo. Zda se opravdu oteplí a
sluníčko nám při práci bude hřát, ukáţou další měsíce. Posezení
s kníţkou na jarním sluníčku někde v závětří má určitě svůj půvab.
Knihu si můţete půjčit v naší místní knihovně, a nebo se sami 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 jarní chvíle s knihou v ruce Vám
přeje pí. Večeřová.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Jsou před námi svátky jara, Velikonoce. Mírná a dlouhá zima
s minimem slunečných dnů jiţ kalendářně ustoupila a tak se
snad dočkáme potěšení z jarního sluníčka. Pak uţ i my v Klubu
seniorů budeme moci naplánovat pěkné procházky jarní přírodou.
Posledně jsem informovala o návštěvě v KS Hodolany, kde
byla přítomným předvedena ukrajinská kuchyně. Strava je tam
jistě zdravější, ale na jejich kaše všeho druhu bychom si těţko
zvykali. Velmi nás překvapil jídelníček na Štědrý den, kdy se
podává 12 různých chodů. Příprava slavnostní večeře zabere asi
hodně času, ale je to zaţitá tradice dobrého a hojného jídla.
Radíkovský informační zpravodaj 2/2016
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Vedení KS přeje k narozeninám p.Schwarzovi

V oblasti kulturní jsme toho v uplynulém období
moc nestihli. Navštívili jsme však moc pěknou výstavu „Evropské malířství v 19. století v olomouckých
sbírkách“. Výstava potrvá aţ do září v Arcidiecézním
muzeu. Bylo vskutku co obdivovat, jedno dílo hezčí
neţ druhé a hlavně pro nás srozumitelné. Máme
opravdu v mistrech co obdivovat a není divu, ţe i
celý svět má zájem o tak vzácná díla. Odpoledne
jsme zakončili malým občerstvením v přilehlé kavárně AMADEUS, kde byla nainstalována výstava fotografií, která poputuje aţ do Francie. Kdo jste se nebyli
podívat, tak vřele doporučujeme zhlédnutí.
V druhé polovině března jsme oslavili narozeniny našich členů. Duben snad uţ bude měsícem, kdy
se oteplí, a my se budeme moci vydat na jarní vycházky po okolí.
Vedoucí Klubu seniorů Františka Prášilová
/fp/

Městská policie je tu pro vás a potřebuje posily do svých řad.
Zabezpečení rekreačních objektů
Zimní měsíce jsou jiţ za námi a blíţí se doba, kdy opět začneme pravidelně vyuţívat své chaty a chalupy. Mnozí z vás své rekreační objekty namátkově kontrolují i přes zimu. Většina však první návštěvu nechává aţ na období
jarních měsíců. Právě klidu a nečinnosti v zimních měsících mnohdy vyuţívají ke
své činnosti pachatelé majetkové trestné činnosti. Ti vyuţívají faktu, ţe víkendová „letoviska“ a chatařské kolonie zůstávají mimo sezónu opuštěné a lidé tam
často nechávají cenné věci, které zloději mohou snadno zpeněţit. Kolem zabezpečených chat ve většině případů zloději jen projdou a kradou tam, kde nenarazí
na větší překáţky. Jak se chovat, aby k podobným věcem nedocházelo v období, kdy vyuţíváme chaty
k odpočinku a načerpání sil.
Uţitečné rady, jak předejít vyloupení chat a chalup:
Odvezte z chaty drahé vybavení - není moudré nechávat v objektu cenné věci jako staroţitnosti,
elektroniku, nákladné zařízení kuchyně apod. Zloděj nepohrdne ani značkovým oblečením a alkoholem.
Elektronické zabezpečení – doporučuje se nechat namontovat různé kamerové systémy, detektory pohybu, ale i čidla, která reagují na kouř nebo únik plynu.
Udrţujte dobré vztahy se sousedy. Mnoho chatařů tráví celý rok na chalupě a díky své všímavosti mohou upozornit na nezvyklosti ve svém okolí, či pohyb neznámých a podezřelých osob. Před kaţdým
odjezdem váš rekreační objekt důkladně zabezpečte. Překontrolujte, zda jste zavřeli okna, odpojili elektrické přístroje ze sítě, uzavřeli přívod vody a zabezpečili vstupní dveře.
Bc. Petr Čunderle, DiS
tiskový mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561
email: prijem.podani@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (pomáhali jsme likvidovat poţár
chaty na Dolansku, děti měly karneval a dospěláci tradiční
hasičský ples, město podpořilo i aktivity sborů dobrovolných hasičů, chystáme
dle ročního plánu další akce…).
6.2. 2016 spoluzásah radíkovských hasičů při požáru chaty Na Suchých loukách
Úřední zpráva HZS OK: V sobotu 6. února 2016 vyjíţděly jednotky hasičů kolem poledne
ke dvěma poţárům, které měly souvislost s topením. Poţár byl oznámen na operační středisko HZS Olomouckého kraje v 11:55 hodin v obci Radíkov. Oznamovatel uvedl, ţe mu hoří
komín na chatě. Na místo vyjeli profesionální hasiči z poţární stanice v Olomouci a dobrovolní
Radíkovský informační zpravodaj 2/2016
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hasiči z Radíkova, Hluboček a Velké Bystřice. Hasiči
po příjezdu zjistili, ţe poţár se od komína rozšířil na
obvodový sendvičový plášť budovy o rozměrech asi
5x5 metrů. Chata byla celá zakouřená, na likvidaci poţáru hasiči pouţili několik proudů vody.
V průběhu likvidačních prací jednotky rozebíraly
konstrukce, podlahy a střešní krytinu.Při zásahu se lehce zranil jeden ze zasahujících dobrovolných hasičů.,
Jeho zranění nejsou váţná, byl ošetřen na místě.
Plameny dostali hasiči pod kontrolu v 13:46 hodin,
likvidaci hlásil velitel zásahu ve 14:05 hodin. Práci
hasičům velmi komplikoval sloţitý a nezpevněný terén.
Výše škody byla předběţně vyčíslena na 50.000,Kč, příčinou vzniku poţáru byla spalinová cesta. Podrobněji na:
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/aktuality/6.2.-2016spoluzasah-pozar-chaty-sucha-luka.html

Dětský karneval v sobotu 13. února potěšil děti
Tentokrát v sobotu 13. února jsme
uspořádali v radíkovské hospodě dětský
karneval. Od 15 hodin se hospoda začala pomalu plnit a přišlo se pobavit přibliţně 40 dospělých a dětí, místních
i přespolních. Letos nás navštívil nadprůměrný počet koček, ale byli v Radíkově i Shrek s Fionou, Sněhurka se zlou
královnou, princezny, čarodějnice, ninja,
kovbojka, indián, pirát, fotbalista a další.
Všechny masky i soutěţící byli oceněni, nikdo neodcházel s prázdnou. Uklízeč Pavel připravil pro malé i větší tanečníky pestrý program plný různých
soutěţí a písniček. Tombola byla bohatá
a snad kaţdý musel vyhrát alespoň jednu z 50-ti cen. Dobrá nálada vydrţela aţ
do sedmé hodiny, kdy se děti spolu s
rodiči pomalu rozcházeli domů. Všem,
kteří přišli, děkujeme za účast a těšíme
se na příští rok.
/kl/

Tradiční hasičský ples – 27. února 2016
Poslední únorovou sobotu připravili místní hasiči pro sebe i své kamarády a příznivce
tradiční hasičský ples v místní hospůdce U Pulce. Tradičně zahájení bylo ve 20 hod. Jako uţ
mnohokrát i letos pohodovou atmosféru zajistila hudba MELODIK ze Šternberka. Nekuřácké
prostředí, příjemná atmosféra, dostatek nápojů i něco na doplnění kalorií.
Na posílení zábavy byly připraveny pořadateli 3 soutěţe, které se líbily. Letos se ples
obešel bez kulturní vloţky. Bohatá tombola, ve které bylo 17 cen, potěšila všechny výherce.
Určitě povzbuzením do dalšího ţivota byly 3 ceny, které vyhrál občan starší 80 roků, kterými
byla pokladnička-prasátko, stolní hra s erotickým nádechem a poukaz v hodnotě 2 600,- Kč do
jazykové školy. S takovými cenami stojí za to i nadále uţívat ţivota.
Poděkování patří všem, kteří pomohli při přípravě a úklidu sálu, roznášení pozvánek, organizaci, provozovateli hospody za moţnost uskutečnit ples, za přípravu občerstvení, a občanům za finanční příspěvky při roznášení pozvánek.
/km/
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Setkání vedení města se zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů a Městské
policie – 8. března (převzato z webu SMOl)
Město letos opět podpoří aktivity hasičů a policie
Profesionální hasiči, dobrovolné hasičské sbory a Městská policie Olomouc i letos obdrţí
podporu z rozpočtu města Olomouce. Zástupce těchto sloţek přijal na radnici náměstek primátora Martin Major a vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Při tomto setkání se odehrály i
slavnostní podpisy smluv o přidělené podpoře.
Peníze budou rozděleny především na podporu činnosti dobrovolných hasičů na území
města Olomouce a na různé aktivity sportovních
druţstev hasičů. Část dotace také vyuţije Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na podporu výchovy dětí ve školkách, vzdělávání osob
se specifickými potřebami a vzdělávání osob v
produktivním věku v oblasti ochrany obyvatelstva
a integrovaného záchranného systému. V rámci
různých vzdělávacích a společenských akcí se
jednotlivé sbory budou snaţit o osvětu v oblasti
poţární bezpečnosti a ochrany a zlepšení kvality
ţivota obyvatel města Olomouce.
Městská policie Olomouc pak získá finanční
prostředky na podporu vzdělávacího projektu „Chci být viděn“ a s tím spojený nákup reflexních pásek.
„Rada města Olomouce schválila pro rok 2016 dotaci v oblasti ochrany obyvatel ve výši
800 tisíc korun. Z této částky jsme během slavnostního aktu přerozdělili finanční podporu ve
výši 545 tisíc korun, zbylá částka zůstane k čerpání v průběhu letošního roku,“ vysvětlil náměstek Martin Major a dodal, ţe město si je vědomo důleţité role stráţníků i dobrovolných
hasičů. „Tyto sloţky hrají podstatnou roli při snaze zajistit pro ţivot ve městě bezpečné prostředí.“
/zv/

Květná neděle – chození s jedličkou 13. března
Tradice říká:
Trhají se větévky jívy, které připomínají palmové listy. Zdobí se jimi
domácnosti. V posledním období si i
zde v Radíkově řada občanů zdobí
svá okna, parapety, předzahrádky i
vstupní dveře velikonočními motivy. Je
to moc hezké a potěší určitě i oko kolemjdoucích.
Ani chladné nedělní ráno a pochmurná obloha neodradila děvčata
z druţstva Mladých hasičů, aby se po
srazu u místní zvonice nevydala na
kolečko Radíkovem s touto velikonoční tradicí. Děvčata potěšila svými říkankami a malým symbolickým jarním
dárečkem naše občany, chataře i chalupáře. Moc jim děkujeme za udrţování tohoto zvyku.

/zv/

Plán akcí SDH Olomouc – Radíkov na rok 2016
- 16. duben - Úklid lesa kolem Radíkova (premiéra) - garant Aleš Morbitzer
- 23. duben – sobota Závody CTIF Velký Újezd (akce Mladých hasičů)
- 16. duben - Jarní sběr starého ţeleza v Radíkově
- 29. duben - Stavění májky, pálení čarodějnic
- 14. květen - Hasičský pochod kolem Radíkova
- 21. květen - Branný závod pro rodiče a děti
Radíkovský informační zpravodaj 2/2016
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- 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
- Září
- Hasiči na náměstí v Olomouci
- Říjen
- 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: 2. dubna, 4. června, 3. září, 3. Prosince

Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb.,km, kl, mn, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/
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Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz
Po delší době se podařilo našemu druţstvu také zabodovat. Snad jiţ ustálená sestava se sehrává a i díky tomu se z pěti odehraných utkání povedlo získat 4
body. A ne jen tak s někým. Vítězství nad šestým týmem tabulky Buldok Unčovice bylo velice cenné.
Nemilým překvapením pro soupeře byl zejména zvrat v zápase ze stavu 4:8 na konečných 10:8. To se
jen tak hned nevidí. Další získaný (nebo spíše ztracený?) bod s osmým týmem tabulky Zvonaři B Olomouc měl naopak trochu hořkou příchuť, protoţe jsme vedli jiţ 7:3 a pak ještě 9:7, ovšem konečný výsledek byl 9:10. V dalších zápasech zamrzela prohra se třetím týmem tabulky Sport bar F1 Olomouc
nejtěsnějším poměrem 8:10, překvapivý bod byl blízko. Do konce sezóny zbývá odehrát ještě 6 zápasů,
o nich zase příště.
Všem občanům Radíkova přejeme příjemné proţití velikonočních svátků.
/jk/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Zima skončila, do Radíkova se pomalu ale jistě vrací
nejen jaro je také chataři a chalupáři. Začne pomalu i
turistická sezona, objeví se i stavbaři a ti všichni podpoří
ekonomiku naší prodejny. 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 rády poradí.
Sortiment zboţí nabízí také letáky, které jsou
v prodejně k dispozici, a nebo se objeví ve vašich
schránkách.
/zv/

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení
Srdečně Vás zveme k posezení do místní hospůdky U Pulce. K dispozici kulečník a šipky.

Velikonoční pozvánka:
Provozovatel zve občany, chataře
i chalupáře na Zelený čtvrtek
24.3. na točený zelený 14%
speciál aţ do vyprodání zásob,
Otevírací doba:
PO (duben)
ZAVŘENO
ÚT – ČT:
12:00 – 22:00
PÁ:
12:00 – 23:00
SO:
11:00 – 23:00
NE:
11:00 – 22:00
Těšíme se na Vás - Laďa Gabrlík

/jk/

RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské
části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.
Foto: Jan Zvěřina, Klára Langerová, Josef Doseděl, Jan Bednář, Tomáš Macák, 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
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