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

Člověk nechápe, jak můţe někdo odloţit tyto pneumatiky
v lesích kolem Radíkova
Jak to bude dál s prodejnou, záleţí
na mnoha okolnostech (více na str. 15 a 16)

Dole: Zájem diváků o opakované ukázky osvobozovacích bojů s dobovou technikou byl veliký. Zasáhlo i
letectvo.

PŘIJĎTE V SOBOTU 18.6.2016
FANDIT HASIČŮM DO RADÍKOVA TĚŠÍME SE NA VÁS
Podrobný program soutěţe je na str.13
POZOR !! SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY a
FILMAŘE
Podrobnosti o kategoriích a další INFO na str. 14
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
9.3.2016 – 45. RMO
-Ceny města Olomouce
2015
15.3.2016 – 46. RMO
-strategický plán
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2016
-lokality dětských hřišť a
sportovišť na rok 2017
-cyklodoprava, investiční
záměry
-předzahrádky
-nákup bezemisních vozidel MHD
-poţární ochrana, hodnotící zpráva za rok 2015
-veřejné zakázky (nákup 3 vozidel pro MMOl,
nákup elektrické energie na rok 2017
-aquapark, provozní zpráva za rok 2015
-letiště Olomouc-Neředín, změna reţimu hospodaření
-změny v komisích
-organizační změny na MMOl (odbor ekonomický, ţivnostenský, dopravy, odbor koncepce a
rozvoje)
23.3.2016 – 47. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
5.4.2016 – 48. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejná zakázka – Jihoslovanské mauzoleum
-rozpočtové změny 2016
-Dolní Hejčínská, petice
-Tramvajová trať Nové Sady – II. a III. etapa
-projekt „Podpora vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl“
-hodnocení vánočních trhů 2015
-významné aktivity, individuální dotace
-Olomoucké kostely s průvodcem
-změny v KMČ
-MOVO Olomouc a.s. – změna plánu
-průzkum dopravního chování v rámci „Plánu
udrţitelné mobility města Olomouce“
19.4.2016 – 49. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-závěrečný účet – Hospodaření SMOl za rok
2016
-účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2015
-Třída Míru – Neředínská, úprava křiţovatky
-Šlechtitelů-Přichystalova, cyklostezka
-rekonstrukce kanalizací a vodovodů, zadání PD
-hasičská zbrojnice Chválkovice, zadání PD
-průmyslová zóna „Kasárna Něředín“
-předzahrádky
-pořízení velkokapacitní cisterny
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-uţití částky 2,7 mil. Kč na opravu komunikací dle
poţadavků KMČ
-výsledky hodnocení práce ředitelů škol v r. 2016
-tramvajová trať Nové Sady – III. etapa, výběrové
řízení na PD
-prevence kriminality 2015
-koncepce rodinné politiky SMOl na r. 2016 –
2018
3.5.2016 – 50. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2016
-tramvajová trať II. etapa, aktualizace DUR
-pořízení změny č. IV. ÚP Olomouc
-Plán odpadového hospodářství SMOl, zpracování
-petice na podporu útulku pro kočky
-jmenování ředitele ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 (Sv. Kopeček - Mgr. Jan Kolísko) ke dni
1.8.2016
-projekt „Malujeme podchody“
-dotace v sociální oblasti
-deklarace o spolupráci mezi městy Olomouc a
Krakov
-pojmenování ulic Nové Sady a Chválkovice
-delegování zástupců SMOl na členské schůze
akciových společností
17.5.2016 – 51. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-petice „Zachování hřiště v Lindnerově ulici Olomouc-Pavlovičky“
-rozpočtové změny 2016
-územní studie veřejného prostranství 02/094P
za ulicí Kavaleristů
-Týneček, přechod pro pěší
-petice za omezení provozní doby hostinských
zařízení
-obnova Rudolfovy aleje
-projekt Česko-Polské spolupráce
-Riziková území při extrémních přívalových sráţkách-studie proveditelnosti
-průběţné vyhodnocení koncepce JSDH v letech
2014-2018
-Evropské město sportu, kandidatura
-aktualizace studie přeloţky silnice III/4432
Chválkovice - Samotišky
24.5.2016 – 52. RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře
*Výstaviště Flora Olomouc a.s.
*TSMO a.s.
*SNO a.s.
*DPMO a.s.
*Lesy města Olomouce a.s.
vše ve funkci valné hromady
16.5.2016 - 9. ZMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záleţitosti
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-rozpočtové změny 2016
-závěrečný účet – hospodaření SMOl za rok
2015
-účetní uzávěrka k 31.5.2015
-návrh IV. změny ÚP Olomouc
-dodatek č.5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ OlomoucŘezníčkova 1, příspěvková organizace
-pojmenování ulic
-přísedící okresního soudu

Duben (18.4.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 03/2016
-činnost Městské policie, připomínky občanů,
navrhovaná opatření k řešení (nevhodné parkování, znečišťování komunikací, volné pobíhání
psů, překračování rychlosti v obci, pálení
nevhodných materiálů se značným znečištěním
ovzduší v Radíkově)
-problémy s dokončením úprav komunikací a
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
zelených ploch po opravě vodovodu 400 mm
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány
v roce 2015
pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.
-úmyslný poţár 3 kontejnerů na stanovišti ul.
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy) z jednání
Malinovského, poblíţ ul. U Skalky
RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddělení MMOl -1. patro -pracovní výbor OKaR k rekonstrukci víceúčelového objektu u. Náprstkova. Připomínky zúčastradnice dveře č. 12 nebo na webových stránkách
něných, OKaR – zpracování zadání pro veřejnou
Statutárního města Olomouce včetně důvodových
zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním soutěţ „Investiční záměr rekonstrukce objektu
ZMO.
Náprstkova 1 v MČ Radíkov“
/ zv /
-vydařená akce úklid kolem Radíkova – v rámci
celostátní akce „Ukliďme Česko“. Účast 55 občaZe zápisů jednání KMČ č. 21
nů, chatařů a chalupářů vč. dětí, to nikdo nečekal
Olomouc – Radíkov
Březen (21.3.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 02/2016
-došlá a odeslaná pošta
-schválení rozpočtu KMČ
na rok 2016
-závěry
a
dokumenty
z geodetického zaměřování
na ul. Lošovská
-kácení dřevin na ul. Přehradní, likvidace nenadálého pádu stromu na ul. Na Pevnůstce – zajistily TSMO a.s.
-přijetí jubilanta p. Schwarze na radnici u náměstka RNDr. Šnevajse k příleţitosti ţivotního
jubilea
-informace z pracovního výboru na OKaR MMOl,
problematika parkování na Sv. Kopečku, vliv na
dopravu v MČ Radíkov

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

RADÍKOVSKÝ PŘÍSPĚVEK K CELOSTÁTNÍ AKCI „UKLIĎME ČESKO“. ÚKLID
KOLEM RADÍKOVA, SBĚR STARÉHO ŢELEZA A ÚKLID DOMA PŘI JARNÍ
SBĚROVÉ SOBOTĚ TSMO a.s.
Sobota 16 dubna by zcela oprávněně měla nést název „hasičský úklid“ kolem Radíkova i
v Radíkově. Sraz účastníků akce byl na hřišti za prodejnou, kde se sešli jak občané, tak i celé rodiny
s dětmi a obdrţeli informace k organizaci celé akce. Vše pečlivě připravil Aleš Morbitzer.
Prvním rokem se náš Sbor dobrovolných hasičů Radíkov zapojil do celorepublikové akce „Ukliďme
Česko“. V celé republice se konalo zhruba 1 200 podobných akcí, coţ jen potvrzuje zájem veřejnosti o
čisté a bezpečné prostředí kolem nás. I u naší akce jsme od začátku příprav zaznamenali velký zájem
a podporu ze všech stran.
Naším cílem v prvním roce nebyla masová akce s co největším sběrem odpadků, ale spíš zapojení dětí a místních občanů. Také jsme chtěli zmapovat, v jakém stavu jsou skládky z dob minulých, kdy
svoz odpadu nebyl městem zajištěn na takové úrovni jako dnes kolem Radíkova bylo několik menších
skládek. Na těchto dnes uţ zarostlých skládkách jsme našli samozřejmě větší mnoţství igelitů, ţeleza,
skla apod. S těmito odpady si příroda sama poradit neumí, igelitový sáček se rozkládá aţ 30 let, pet
lahve, kterých bylo v lese velké mnoţství, se rozkládají 60 - 80 let a např. sklo nebo polystyrén se
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nerozloţí téměř nikdy. V neposlední řadě jsme se chtěli tedy také pokusit o co největší vytřídění tohoto
odpadu.
Okolí Radíkova jsme si rozdělili na 7 sběrných sektorů. Očekávali jsme účast do 30 osob, ale
nakonec se počet dobrovolníků zastavil na
čísle 55. I naše představa o mnoţství odpadků nás překvapila. Jiţ po půl hodině nás
začali ţádat dobrovolníci o další pytle a
sáčky. Nakonec jsme ze sběrných míst na
kraji Radíkova svezli 4 plná hasičská auta a
nastalo třídění. U kontejnerů vedle obchodu
jsme vytřídili plasty, sklo, ţelezo a papír,
pneumatiky a 2 televizory jsme nachystali
na 23. dubna, kdy byla u nás sběrná sobota.
Zbytek odpadu jsme naloţili na kontejner,
který nám zdarma přistavily Technické sluţby města Olomouce.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat
všem, kteří se zúčastnili a pomohli uklidit
okolí Radíkova!!!
/am/
Sběr šrotu 16.4.2016 hasiči jiţ tradičně zahájili v 9.00 hod., kdy byl opět přistaven traktor
s vlekem z Posluchova, ukončeno bylo vše
v pravé poledne. K úspěchu akce přispěli bratři Herzog T., Hudec L., Hudec P., Lisa M.,
Morbitzer K., Nemrava M., Kovačík J., Titz M.,
Švestka J., Řezníček T., Prudký Č..
Letošní jarní sběr šrotu vyţadoval větší fyzické
nasazení účastníků. Posbírali jsme plný velký
kontejner a odměnou nám byl slušný výdělek
do naší pokladny. Spokojen byl i pokladník
sboru. Částka a mnoţství ţeleza nás překvapila, i kdyţ výkupní cena bývala v dobách nedávných lepší. Přálo nám i počasí. Po práci nechybělo občerstvení s výborným gulášem v místní
hospodě, tentokráte za své.
Svůj nemalý podíl na jarním úklidu měla
23. dubna 2016 i jarní sběrová sobota
zajišťovaná TSMO a.s. Kontejnery byly
přistaveny na parkovišti ul. Pujmanové
v době od 8 -13 hod. Nabízenou sluţbu a
příleţitost zbavit se především objemného
komunálního a nebezpečného odpadu i
elektroodpadu (lednice, televize apod.) vyuţili nejen občané, chataři, ale i chalupáři.
Snad si všichni uvědomili, ţe odloţení věcí
do kontejnerů je tou správnou cestou ekologického chování nás všech a pryč jsou ty
doby, kdy se vše vozilo do lesa.
Bohuţel podzimní sběrová sobota nebude, a tak všem doporučujeme nepotřebné
věci odvézt na sběrové dvory TSMO a.s.
v Ol. - Hodolanech a nebo 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.
/zv/
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BLAHOPŘÁNÍ K DVACETINÁM RADÍKOVSKÉHO ZPRAVODAJE
V lednovém čísle Radíkovského informačního zpravodaje jsem si se zájmem přečetl
článek o tom, ţe ty noviny vycházejí uţ dvě
desítky let. Dovolte mi proto při této příleţitosti
krátké ohlédnutí.
Jako primátor statutárního města Olomouce jsem celkem osm z těchto dvaceti let byl
takříkajíc „u toho“ a zpravodaj byl pro mne vţdy
cenným zdrojem informací. I jeho prostřednictvím jsem vţdy vnímal nadšení lidí v Radíkově,
kteří se neuzavírali do svých domů a neschovávali se za zdi, ale naopak společně budovali komunitu
vzájemně si pomáhajících lidí. Rád jsem do této městské části také jezdil na akce, které se zde konaly. Byla to vţdy příleţitost pobýt v příjemné společnosti, načerpat energii a také vyslechnout starosti,
které obyvatelé mimo centrum Olomouce mají.
Jsem rád, ţe se během mého primátorování podařilo zrealizovat několik investičních akcí, které si
občané připomněli jiţ v předcházejících vydáních zpravodaje, proto je nebudu opakovat.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval jak nadšencům, kteří Radíkovský informační zpravodaj
uţ dvě desítky let připravují, tak i všem dalším obyvatelům této městské části podílejících se na veřejném ţivotě. Budu rád, pokud mne v budoucnu na některou akci zase pozvete a těším se na naše příští setkání.
Ing. Martin Tesařík – senátor za Olomoucko

NÁLEZ MUNICE V RADÍKOVSKÉ PŘEHRADĚ
Nezvyklý rozruch na velikonoční pondělí 28.
března 2016 zaţila radíkovská přehrada. Místní
děti, které si u přehrady hrály, objevily asi metr od
břehu v hloubce cca 30-40 cm něco lesklého.
Předměty, které se podařilo dětem vytáhnout,
byly nábojnice ostré munice, zapalovače a podobné věci, kartonové krabičky s náboji. Byla
informována Policie ČR, která se v podvečer
dostavila na místo, kam dojelo také speciální
vozidlo Policie ČR s pyrotechniky. Ti vylovenou
munici roztřídili, identifikovali a odvezli. Na místě
bylo rozhodnuto, ţe další den - v úterý 29.3. bude
pokračovat v širším okruhu průzkum dna ve vytyčeném rozsahu. Na místo v cca 10 hod. dojeli
pyrotechnici a potápěči ze severní Moravy (FM),
kteří cca 2,5 hod. pokračovali v dohledávání. Byly nalezeny další podobné předměty, které pyrotechnici odvezli. Výsledky vyšetřování, jak se předměty do vody dostaly, nám zatím nejsou známy. Nebyly
tam určitě dlouho, neboť kartonová krabička s náboji nebyla ani zcela rozmočená.
Člověk se musí zamyslet, kdo se tímto zcela nevhodným způsobem zbavil munice, která mohla
(dle vyjádření pyrotechniků) ublíţit.
Pokud se stane a naleznete podobné věci někde doma za trámem při adaptaci domu nebo chaty,
či někde na zahradě, je třeba vše nahlásit na Policii ČR a tam bez problémů odevzdat. Řešit situaci
s nálezem tím, ţe se vysype do vody, je velice nebezpečné…
/zv/

PÁTÝ ROČNÍK „REKONSTRUKCE OSVOBOZENÍ OLOMOUCE V KVĚTNU 1945“
Za krásného počasí se na fortu sešlo šedesát účinkujících v divadelní ukázce stylizovaného
osvobození Olomouce. Divadelní proto, ţe se celé představení uskutečnilo na velmi malém prostoru
s mnoţstvím vojáků, partyzánů i civilních aktérů. Navíc se zde pohybovala skutečná dobová technika
a pouţívaly dobové zbraně. Diváci celé představení mohli sledovat z bezprostřední blízkosti. Určitě po
zhlédnutí ukázky není nikdo na pochybách, ţe válka ţivotu nesvědčí. Je to třeba neustále připomínat,
zejména v současné době, která je řadou politiků a bezpečnostních expertů nazývána „hybridní válkou“. Na scéně se objevila mimo kolovou techniku, od bicyklů, přes motorky a terénní automobily také
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pásová technika. Největší válečný stroj byl německý
tank Tiger. Další raritou byla replika tanku Praga AH 4,
který měl pohnutou historii. Těchto tanků bylo vyrobeno
několik stovek a mimo jiné byly dodány do Rumunska.
Nejprve bojovaly na straně Němců proti Rudé armádě,
ale v závěru války přešly na druhou stranu a několik jich
osvobozovalo jih Moravy s kruhovým znakem Rumunska na pancíři. Tuto repliku vyrobili dva nadšenci
v Bohuňovicích.
/jb/

PROBĚHL JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE.
Krásné ráno i pěkný den přivítalo celkem 11 druţstev. Nejvzdálenější druţstvo jako vţdy Opava, které
vynechalo jen velmi málo ročníků tohoto
turnaje. Těch 20 roků poznamenalo i ostatní
členy druţstev, kteří se turnajů pravidelně
účastnili. Je to setkávání přátel po mnoha
letech s nějakým tím kilem navíc. Nutno ale
konstatovat, ţe do turnaje se zapojilo
opravdu málo domácích hráčů. Ač se očekávalo, tak ţádný juniorský tým z mladých
„orlů“ z místní líhně nenastoupil. Vše bylo
v pohodě, občerstvení zajištěno, sešli se i
diváci a kamarádi. Turnaj končil kolem 16.
hodiny, proběhlo předávání cen druţstvům
a putovní pohár pro vítěze opět odcestoval
k Opavě. Za rozhodování zápasů patří poděkovat Čendovi Prudkému.
Večerní posezení trochu narušil déšť
s bouřkou, která nadělala více hluku neţ
hudba z reprobeden hasičů. Přesto několik minut po 22 hod. místní „hrdina“ anonymně nahlásil na
Městskou policii rušení „nočního klidu“. Dostavila se MP, hlasitost se upravila a posezení dále pokračovalo.
/zv/

WELŠANÉ OPĚT NA STARTU 10.ROČNÍKU NETRADIČNÍ SOUTĚŢE
Minulý rok premiérově navštívili Radíkov profesionálové z Walesu. Celkem 9 odváţlivců se vydalo na naši soutěţ, aniţ by tušili, co je čeká. Skutečnost překonala jejich očekávání a tak uţ při loučení
minulý rok slibovali návrat.
Celý rok jsme byli v pravidelném kontaktu a občas si
zavolali, poslali email a nebo
osobně mluvili s jejich kapitánem Jardou Mykisou, který
má v Radíkově chatu. Ten
následně potvrdil, ţe se do
Radíkova chystají i letos.
Tentokrát jich přijede 7 "statečných"
v částečně obměněné sestavě.
Slíbili omlazený tým a tak kromě
známých tváří se objeví i nováčci.
Věříme, ţe bude jejich mise úspěšná a společně se všemi týmy oslaví 10.ročník naší soutěţe. Nejen pro
radíkovské hasiče přivezou dárek
v podobě sudu piva, speciálně uvařeného pro tuto akci, kterému dali
název „Radíkov“. Snad aby strávili
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016
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co nejvíce času v Radíkově, domluvili si ubytování v nedaleké "Šmeralově vile" na Svatém Kopečku.
Takţe, kdo si chce procvičit angličtinu, bude mít brzy příleţitost!
Radíkovští hasiči se těší na všechna přihlášená druţstva do letošního jubilejního ročníku, včetně
dalších hostů ze zahraničí a to Slovenské Bratislavy-Rusovců.
/pb/

POČASÍ
Březen 2016
Průměrná měsíční teplota vzduchu 3,4 °C byla o 1,0 °C teplejší neţ normál. V měsíci byly teploty
18 dní nad 10 °C. V noci bylo 10 dní pod bodem mrazu. Březen byl teplotně normální měsíc. Sráţek
spadlo 25,8 mm (72 % normálu). Slunce svítilo 84,6 hodiny. To bylo o 29,1 hodiny méně neţ normál,
tj. 74 % normálu.
celkem za měsíc mm
největší úhrn za den mm
den
sráţky
25,8
5,2
2.3.
průměrná teplota °C
max. °C
den
min °C
den
teplota
4,4
21.0
31.3.
-4
17.3.
Duben 2016
Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,8 °C (o 0,3 °C teplejší neţ normál). V měsíci bylo 6 dní nad
20 °C . Celkem bylo 15 nocí s teplotami pod nulou. Spadlo celkem 66 mm (120 % normálu). Slunce
svítilo 164,0 hod., coţ bylo o 4,7 hod. více neţ normál.
celkem za měsíc mm
největší úhrn za den mm
den
sráţky
66,0
26,0
5.4.
průměrná teplota °C
max. °C
den
Min. °C
den
teplota
7,8
26,0
5.4.
-4
26.4.
Zdroj: vlastní měření, Přírodovědná fakulta UP Olomouc, ČHMU, internet,

/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
……stále častěji dochází především ze strany
chatařů i občanů ke zcela nevhodnému chování
k majetku města. Provádí se nepovolené zásahy do městské zeleně, deponie přebytečné
zeminy a kamení na pozemek města (ul. U
Skalky), násypy k oplocení, které vedou k zúţení jiţ tak problémové komunikace ul. Lošovská. Jde o porušení zákona o odpadech, zásazích do zeleně apod. Tuto problematiku pak
řeší příslušné odbory MMOl……
…..kdyţ v prosinci r. 2015 byly zahrnuty výkopové jámy po opravě vodovodu 400 mm, nikdo
jsme si nemysleli, ţe dodavatel prací se na jaře
uţ neobjeví s ohledem na problémy v dodavatelských vztazích. KMČ se snahou dát komunikace i zelené plochy do pořádku, v dané věci
intervenovala u investora s podporou senátora
Ing. Tesaříka. Investorovi se podařilo urychleně
najít novou místní firmu, která přislíbila dokončení úpravy terénu zelených ploch, kde zůstává
dokončit jejich ozelenění. Asfaltové plochy by
měly být opraveny nejpozději v 1. týdnu června…..
……. dne 14. dubna se uskutečnil vstupní výbor
za účasti 11-ti zástupců odborných útvarů
MMOl a KMČ k přípravě zadání investičního
záměru na objekt Hasičská zbrojnice, Náprstkova 1 - víceúčelový objekt. Jde o přípravu
zadání na zpracování investičního záměru,
který navrhne dispoziční řešení a přiblíţí i finanční náročnost rekonstrukce a rozšíření objektu. Na portále města je jiţ zveřejněna v sekci
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016

„Veřejná zakázka – výzvy“, soutěţ na zpracování dokumentace pro investiční záměr
s termínem podání nabídek na zpracování do
6.6.2016………
……letos na nevýraznou zimu navázalo i zastydlé jaro, které přineslo kolem 26.4.několik
mrazivých dnů, které poškodily květy a nové
větvičky meruněk i další kvetoucí stromy. Teprve v 21. týdnu se výrazněji oteplilo. Českem se
přehnaly kruté bouřky s krupobitím, které naštěstí Radíkov nezasáhly…..
……i letos se podařilo rádoby „borcům“ pokazit
radost našim dětem a těm rodičům, kteří s nadšením nazdobili a postavili jiţ tradičně májku.
Májku skáceli vandalové v noci na sobotu 14.5.
Ničit umí kaţdý bl… Obnovená tradice tím trpí a
děti byly hodně zklamané…...
……neznámý ţhář kolem půlnoci z 13./14.
dubna zapálil kontejnery - stanoviště na ulici
Malinovského u ulice U Skalky. Shořely 3 kontejnery (plast, papír, sklo). Zasahovali hasiči
z okolních SDH i vozidlo KHZS. Poděkování
patří i TSMO a.s. za provedený rychlý úklid
spáleniště a dodání nových kontejnerů……..
……k poţáru došlo také v místním hostinci.
Zahoření vzniklo asi závadou na elektrospotřebičích. Zasahovala vozidla KHZS, Velké Bystřice a Hluboček……
…….po letech končí i sluţby našeho digitálního
ukazatele data, času a teploty. Prověřovali jsme
i moţnost opravy, ale nebyla doporučena.
V současné době se vyrábí nový ukazatel na
7

základě objednávky a předpokládáme montáţ
začátkem června 2016….

/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár,
Jaroslava Eschlerová, Petr Šmejkal, Miroslav Nemrava, Petr Eschler
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Libuše
Vlčková, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová,
Věra Bernardová, Jarmila Šmejkalová, Miloslav Pospíšil, Vladislav
Hynek.
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 omezený počet
výtisků.
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 í t 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 probíhá v 14-ti denním 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 je přes chatařskou
sezonu 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) Ţádáme pejskaře, aby zabránili volnému pobíhání svých miláčků po Radíkově. V případě
nutnosti bude o spolupráci poţádána Městská policie. Pokud chodíte pejsky venčit, povaţujeme za zcela nevhodné k tomu vyuţívat prostor dětského hřiště u hasičské zbrojnice a hřiště u prodejny. Nevhodným místem je i upravená zelená plocha podél Lošovského potoka,
kterou vyuţívají Mladí hasiči k výcviku. Buďte ohleduplní k našim dětem !
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016
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4) Odbor ŢP myslí na zlepšení třídění odpadu, jehoţ cílem je zvýšit podíl separovaného sběru,
ke kterému můţeme přispět všichni i svým přístupem.
Jak jste jiţ byli v minulém zpravodaji informováni, anebo se
dozvídáte ze stránek tisku, připravuje město Olomouc další zkvalitnění separace komunálního odpadu i přesto, ţe Olomouc je na jednom z předních míst v mnoţství vyseparovaného odpadu.
V Radíkově máme zatím 4 stanoviště velkoobjemových kontejnerů
na separaci papíru, plastů, skla a obalů z tetrapaku, připravena je
plocha pro stanoviště kontejnerů v sídelní lokalitě ul. Pod Bořím. Na
stanovišti točna autobusů je k dispozici kontejner na elektroodpad a
na drobný kovový odpad.
Všichni můţeme svým odpovědným přístupem přispět
k finančním úsporám města i k ochraně přírody a krajiny. O to usiluje í odbor ţivotního prostředí tím, ţe
občanům bude v krátké době formou ankety s dotazníkem nabídnuta moţnost poţádat zdarma o nádobu podobnou na bioodpad na plasty (ţlutá a na papír modrá) a třídit tak přímo na svém dvoře. Reţim
svozu bude stanoven rozpisem od TSMO a.s., kdy si kaţdý zabezpečí v určený den vytavení nádoby ke
komunikaci, tak jako nyní klasické nádoby na komunální a nebo bio odpad.Pokud chataři trvale bydlí
v Radíkově mohou taktéţ o nádobu poţádat.
Průzkum bude formou ankety (v termínu kolem 10.6.2016), kdy vám budou do schránek dány
spolu se Zpravodajem i anketní lístky s ţádostí o vyplnění. Ty odevzdáte členům KMČ, na detašovaném pracovišti MMOl – Náprstkova 1, do schránky u vchodu do budovy Náprstkova 1 nebo v naší prodejně HRUŠKA do připravené anketní krabice. Oddělení ŢP spolu s TSMO a.s. v avizovaném termínu
zabezpečí zájemcům rozvoz nádob. Rozvoz nádob TSMO a.s. bude včas avizován.

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)
Léto je před námi a s ním i období dovolených a čas na hezkou
kníţku někde ve stínu, má určitě svůj půvab. Knihu si můţete půjčit
v naší místní knihovně anebo 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….
Rok zvolna ubíhá, jiţ je tu téměř polovina roku a tak je třeba i bilancovat o aktivitách v Klubu seniorů v Radíkově. Stále se
něco děje a zájem o naše akce určitě těší.
V dubnu jsme navštívili KS v Lošově, kde mají vhodné
prostory, a tak pozvali i náměstka primátora MMOl RNDr. Ladislava Šnevajse, který měl moc hezkou přednášku o dalekém
Azerbájdţánu, spojenou s promítáním dokumentů z cesty se
svou početnou rodinou. Ne kaţdý máme moţnost a šanci se tam
podívat. Pan náměstek se s námi rád podělil o své záţitky
z dovolené.
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016
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Další část zájemců byla na zájezdě do MARLENKY u Frýdku-Místku, kde jsme nahlédli na výrobu známé sladkosti. Poznávací výlet se vydařil a účastníci byli spokojenojeni.
O hodové neděli jsme kaţdý po svém oslavili patrona obce Sv. Jiřího. Je to škoda, ţe se Radíkov nemůţe přirovnat k ostatním obcím ve farnosti, kde se lidé domluví a zorganizují hodové slavnosti.
U nás to prostě nejde a je to moc smutné.
V květnu jsme navštívili vystoupení známé praţské herečky Evy Holubové, která nám velice
zaujala svým uměním.
I letos jsme postavili druţstvo v počtu 5 soutěţících a to se účastnilo „Olympiády vojenského
klubu“, která jako vţdy byla pořádaná na Jívové. Bylo krásné
počasí, pěkné ceny v bufetu a navíc jsme získali moc hezké
umístění. Tentokráte to vyšlo na 5. místo z celkového počtu
21 druţstev. Nezbývá neţ poděkovat těm, kteří soutěţili i
těm, kteří povzbuzovali. KS děkuje za hezký výsledek v soutěţi a ať se nám daří i nadále.
Aktivity mimo KS jsou vítány, ale přesto rádi vţdy
posedíme nad dobrou kávičkou a normálně si popovídáme,
zavzpomínáme a něco dalšího naplánujeme.
V měsíci červnu nás čeká ještě několik akcí a budou
před námi letní prázdniny spojené u seniorů i s nějakou dovolenou mimo Radíkov.
Krásné léto všem členům klubu seniorů i občanům,
chatařům i chalupářům přeje
Vedoucí Klubu seniorů Františka Prášilová
/fp/

Městská policie je tu pro vás a je garantem dodrţování pořádku…
Parkování vozidel před vjezdem na pozemní komunikaci je problém
k řešení i v Radíkově.
Mnoho řidičů parkuje své motorové vozidlo na ulici Malinovského ve výjezdech z garáţe, ze zahrady, nebo jiného objektu, a domnívají se, ţe se nemůţe
nic stát. To však zdaleka není pravda.
Ustanovení § 27, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů stanoví, kde řidič nesmí zastavit a stát.
Mezi jiným je zde uvedeno, ţe řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z místa
leţícího mimo pozemní komunikaci. Místem leţící mimo komunikaci je například právě pozemek, garáţ,
nebo parkoviště.
Mnozí řidiči se tak mylně domnívají, že před svým vlastním vjezdem své vozidlo odstavit mohou. To
však v žádném případě neplatí. Výsledkem můţe být znatelný zásah do jejich peněţenky. Pokud je
vozidlo takto zaparkováno, komplikuje pohyb chodcům, maminkám s kočárky nebo osobám na invalidním vozíku, které se při obcházení vozidla dostávají do vozovky.
Rady pro cyklisty, cyklosezona je tady
Cyklistická sezóna je v plném proudu a silnice se jako kaţdoročně „hemţí“ cyklisty různého věku. Právě
oni jsou vedle chodců a motorkářů nejohroţenější skupinou v silničním provozu. Cyklisté si mnohdy
neuvědomují, že podle zákona o silničním provozu jsou jeho přímými účastníky. Musí proto znát a dodržovat ustanovení tohoto právního předpisu, která se na ně jako řidiče nemotorového vozidla vztahují.
Mezi nejčastější nešvary cyklistů patří:
jízda bez helmy - cyklistická helma je u nás povinná pro cyklisty do 18-ti let
jízda po chodníku - chodník smí k jízdě na kole vyuţívat pouze cyklista mladší 10 let
nepouţívání cyklistické stezky - je-li na trase, kudy se cyklista pohybuje zřízena cyklostezka, je
cyklista tuto stezku povinen pouţít
nerespektování dopravních značek a světelné signalizace – stejné povinnosti jako pro řidiče motorových vozidel
jízda bez předepsaného osvětlení a reflexních prvků za sníţené viditelnosti (v noci, v mlze, za
deště apod.) - zde platí pravidlo „vidět a být viděn“
jízda pod vlivem alkoholu - cyklista jako řidič nesmí poţít alkoholický nápoj nebo uţít návykovou
látku před jízdou ani během ní
cyklista při jízdě na kole nesmí vést druhé jízdní kolo nebo psa
Nezapomeňte se na svých cestách řídit nejen zákonem a pravidly silničního provozu, ale i preventivními radami.
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016
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buďte ohleduplní a předvídaví, při míjení s chodci přizpůsobte rychlost jízdy
dbejte na technický stav kola a jeho výbavu
vyhněte se alkoholu a omamným látkám
jezděte při pravém okraji a s rozestupy
komunikujte s okolím (znamení o změně směru jízdy signalizujte včas, nepouţívejte sluchátka
s hlasitou hudbou)
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“ (zapojili se do akce „Ukliďme
Česko“, opravili jsme si buňku, děti měly závody CTIF, pálení
čarodějnic, proběhl 3. ročník hasičského pochodu, branný
závod pro rodiče a děti a jiţ 20. ročník nohejbalového turnaje. Chystáme další akce…).
16.4.2016 - Hasiči zajistili a podíleli se na celostátní akci
„Ukliďme ČESKO“. Vyčistili okolí Radíkova, zajistili sběr
starého železa.
Podrobněji str. 3 a 4 tohoto zpravodaje.
23.4.2016 - Mladí hasiči – závody CTIF
V sobotu 23. dubna jsme časně ráno vyrazili s dětským, devíti členným druţstvem a
dvěma dospělými, směr Velký Újezd, abychom si zasoutěţili v disciplínách CTIF.
Soutěţi předcházela pilná příprava. Připravili jsme trať, kde jsme se dětem snaţili co
nejvíce přiblíţit podmínky skutečného závodu.
Týden před závodem proběhlo také jedno příjemné společné cvičení s kamarády z Droţdína, které jsme ukončili opékáním špekáčků.
Počasí k nám bylo tentokrát přívětivé. Na závodiště jsme přijeli mezi prvními, vybrali nejlepší místo pro stan a rozbalili „leţení“. Našemu druţstvu ve sloţení Markétka Večeřová,
Míša Pospíšilová, Simonka Dvořáková, Leonka Veverková, Mireček Řezníček, Jáchymek
Janeček, Tomášek Snášel, Ondrášek a Nikolka Langerovi, bylo přiděleno startovní číslo 11.
Celkem startovalo 18 druţstev. V první disciplíně - štafetový běh na 400 m s překáţkami CTIF
jsme si vylepšili náš loňský čas a obsadili 13. místo. Druhá disciplína byl poţární útokřekáţkami CTIF, ve které jsme se oproti loňskému roku výrazně zlepšili a obsadili jsme 9. místo.
Celkově jsme se umístili na krásném 10. místě. Je nutno zmínit, ţe tyto soutěţe jsou určeny
pro starší kategorii. Jsou také mnohem náročnější a sloţitější neţ například poţární útok.
Zkušenosti nasbírané v loňském roce jsme maximálně vyuţili a příští rok bude výsledek určitě
zase o kousek lepší. Více na
http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Zavody_CTIF_23._dubna_2016/

29.4.2016 - Pálení čarodějnic
+ stavění májky
V pátek odpoledne se Mladí hasiči sešli,
aby s pomocí rodičů a starších bratrů postavili májku. Strom nám zajistil jako jiţ
tradičně Jack. Společně jsme májku nazdobili a navázali na věnec barevné fáborky z krepového papíru. Po úspěšném
vztyčení májky jsme si zahráli hry a opekli
špekáčky. Souběţně proběhla i brigáda na
opravu buňky na občerstvení, tak budeme
mít pěknější a praktičtější zázemí. DouRadíkovský informační zpravodaj 3/2016
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fejme, ţe letos bude májka zdobit Radíkov celý měsíc. Dodatek: májka padla v noci na sobotu 14.5.
Více na: http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Staveni_majky_29._kvetna_2016/
30.4. 2016 - Okrskové kolo
30.4. nás čekalo 1. okrskové
kolo ve Chválkovicích. Tam jsme
vyrazili ve sloţení: koš-Řezníček
Tomáš, spoj savic - Klíma Radek,
stroj-Snášel Pavel, béčka-Titz Michal, rozdělovač-Herzok Tomáš,
pravý proud-Foukal Aleš, levý
proud-Mičkal Jan. Připraveni byli
náhradníci-Hudec Lukáš a Mičkal
Marek. Soutěţe se účastnilo celkem 5 druţstev. Se svým časem
jsme šlapali ostatním na paty, ale
stačilo to jen na páté místo.
Radíkovské druţstvo chystá základnu

14.5. 2016 - Hasičský pochod aneb „Černý mrak nám Hasičský pochod nepokazil“
Na sobotu 14.května byla pravá májová předpověď počasí - polojasno a místy jemné
přeháňky. Na Hasičský pochod bylo jako vţdy vše připraveno. První turisté vyrazili na trasu
necelých 9 km po půl deváté, poslední s kočárkem před polednem.
Našeho třetího ročníku hasičského pochodu se zúčastnilo 106 lidí, převáţně rodičů s dětmi
včetně několika kočárků. Někteří se po trase oddělili, ale přes 90 lidí si přišlo pro Pamětní list.
Precizně vyznačená trasa, zajímavé zastavení a připravené zázemí, to je důvod, proč si získáváme stálé příznivce. Nad Radíkovem se přehnal pouze jedem mrak, ze kterého spadlo několik kapek a pak uţ se počasí jen lepšilo.
V podvečer se uklidnil vítr
a tak zaplněné posezení dotvořilo pohodovou atmosféru. Byl
čas na povídání s přáteli, plány
na další hasičské akce a něco
dobrého k snědku. Také jsme
prvně vyuţili zakoupenou hudební aparaturu a všichni ocenili nově vybudovaný přístřešek
u bufetu. „Jako pořadatelé jsme
mohli být jen spokojeni. „Věříme, ţe vylepšený areál nám
bude slouţit a nestane se cílem
vandalů“, usmíval se na všechny starosta Mirek Nemrava.
Bohuţel radost všem pokazila
skácená májka, kterou si opět
nějaký „vtipálek“ zlepšil noc
z pátku na sobotu.
21. květen 2016 - Branný závod pro rodiče a děti
V sobotu 21. května jsme uspořádali 4. ročník Radíkovského branného závodu. Letošní
počasí k nám bylo velmi vlídné a sluníčko svítilo jiţ od rána. Plánovaný start prvních závodníků byl od 13,00 hodin, abychom stihli podpořit naše hokejisty, ale kvůli prohře s USA jiţ nebylo
koho
Letošního ročníku se zúčastnilo 16.dvoučlenných hlídek místních i přespolních. Nejmladšímu účastníkovi byly necelé tři roky a nejstaršímu účastníkovi úctyhodných 68
let, navíc čas této hlídky byl druhý nejlepší! Opět díky bratru Aleši Morbitzerovi, závodníky čeRadíkovský informační zpravodaj 3/2016
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kala inovovaná trať s 10-ti novými úkoly na stanovištích. Tyto prověřily nejen zdatnost ve sportu, ale také bystrost a paměť. Hned prvním úkolem jsme si zavzpomínali na hru „Člověče nezlob se“, kdy alespoň jeden člen z druţstva musel hodit kostkou šestku, bez které nemohli pokračovat dále. Zdálo se to jako jednoduchý úkol, ale některé to zdrţelo opravdu dlouho.
Pro diváky velmi atraktivní byl poslední úkol – házení vejci, pro některé závodníky moţná
jiţ méně. I díky různým úkolům, které nebyly jen o rychlosti, ale také o štěstí a zručnosti se na
prvních příčkách výsledkové listiny objevily nová jména.
Na prvním místě se umístil Mireček Řezníček s tatínkem, na druhém místě Lenička Jílková s Markétkou Večeřovou, na třetím místě Míša Pospíšilová se Simčou Dvořákovou.
Všichni naši závodníci předvedli úţasné výkony a nechali na trati srdce, za coţ jim děkujeme.
Děkujeme i všem, kteří nám pomohli vytvořit podmínky pro příjemně strávené odpoledne.
Křest knihy DOBROVOLNÍ HASIČI OLOMOUCKÉHO KRAJE jsme si nenechali utéct
Olomoucký kraj před rokem oslovil všechny sbory v našem kraji s myšlenkou vytvořit encyklopedii o činnosti dobrovolných hasičů. Kaţdý sbor dodal text a fotografie na jednu stranu
knihy. Do knihy nakonec přispělo přes 430 jednotek
z celkového
počtu
550.
Vznikla tak nádherná sbírka
profilů jednotlivých sborů kraje. V pátek 27.května 2016
byl slavnostní křest knihy
s jejich autory a zástupci kraje, města, HZSOK a zástupci
dobrovolných hasičů. Celá
sláva se odehrála v areálu
Korunní pevnosti v Olomouci.
Na otevřené ploše před pódiem se sešli zástupci hasičů
z celého kraje – vedle okresu
Olomouc, Prostějov, Přerov
tak dorazil i Šumperk a Jeseník. Taková sláva, jak potvrdili organizátoři ještě v Olomouci nebyla. Při této vzácné chvilce se poprvé veřejnosti představil i prapor SDH Olomouckého kraje,
který slavnostně pokřtil arcibiskup Jan Graubner. Ten také, společně s ostatními vzácnými
hosty, následně podepisoval knihu všem, kteří chtěli tuto jedinečnou publikaci autorizovat. Pro
zábavu všem hrála Vojenská hudba a následně revival band BEATLES. Za náš sbor se zúčastnili bratr Miroslav Nemrava a Petr Bernard. Za náš sbor poslal příspěvek Karel Morbitzer.
SDH Olomouc-Radíkov obdrţel 3 ks vydané publikace a ty jsou k nahlédnutí v archívu SDH.
Plán akcí SDH Olomouc – Radíkov na zbytek roku 2016
- 18. červen - 10. ročník mezinárodní hasičské soutěže v netradičním požárním útoku
- 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
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016
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- 17.prosinec - Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2016
Sběr papíru Mladých hasičů bude: 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/

Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz
Radíkovský informační zpravodaj 3/2016
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Je dobojováno. Ligová sezóna 2015-2016 je minulostí. Poslední zápasy našeho druţstva se nesly
ve znamení boje o záchranu. V omezeném počtu 5 hráčů to zřejmě ani nemohlo dopadnout jinak, neţ
posledním místem a tím pádem sestupem do niţší soutěţe. Nepomohlo vítězství nad druţstvem Nezmaři, těsná poráţka s druţstvem Bolelouce byla rozhodující. Pokud chce druţstvo dál bojovat v ligové
soutěţi, bude nutné jej doplnit o další hráče.
Přes všechny špatné zprávy jsou tady i úspěchy, o které se jiţ tradičně zaslouţila naše hráčka Eva
Sobotková.
Ve dnech 15.-17.4.2016 se v
Praze v Bulldogs Darts Pub konalo
MČR v klasických šipkách. V pátek
bylo na programu MČR párů, kde se
svým kolegou vybojovala titul 1. vícemistra ČR pro rok 2016. V sobotu byl
na programu singlový turnaj, kde se
umístila na krásném 5. místě. Třešničkou na závěr víkendu byla nedělní
kvalifikace, kterou si vybojovala listopadovou účast v Londýně na Winmau
World Masters a Lakeside World Pro
Championships Play-Offs, tedy kvalifikaci pro BDO, profesionální šipkovou
organizaci a moţnost zahrát si v prosinci na mistrovství světa BDO.
25.6.2016 má Evka v plánu vycestovat k našim rakouským sousedům na Austrian Open do Vídně, jako přípravu pro listopadový Winmau. V létě je ještě v plánu výjezd do Nizozemí, záleţí, zda se do
té doby seţene sponzor, jelikoţ tyto výjezdy jsou finančně i časově velmi náročné. Kaţdopádně by bylo
skvělé dostat se mezi světovou špičku v klasických šipkách. Můţeme jenom doufat, ţe se to podaří.
Vítězství na Olomouckém Masteru jen podtrhuje její skvělé individuální úspěchy.
Všem čtenářům přejeme příjemné proţití letních dnů a na podzim opět nashledanou…
/jk/

INZERCE – naposledy ?
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. dle sdělení města uzavírá prodejnu k 31.8.2016.
Ptáme se: „Zlepší se přístup místních občanů, chatařů a chalupářů
k nákupům v naší prodejně nebo se vrátíme k tomu, ţe pro kaţdou drobnost budeme jezdit na Sv.Kopeček nebo do Lidlu ? A co staří a osamocení občané, kteří
si o holi dochází pro nákupy ?“
Jaro je v plném proudu, léto s přítomností chatařů,
chalupářů a turistů - před námi. KMČ se v 21. týdnu
dozvídá, ţe termín ukončení prodeje od vedení řetězce
HRUŠKA byl zaslán na SNO a.s. a ta odpověděla,
něco ve smyslu „ţe bere na vědomí“ – rutina. Korespondence byla asi zaloţena do sloţky s nájemní
smlouvou a KMČ nikdo z lidského pohledu neinformoval, co radíkovské občany asi čeká. Jenţe Radíkov
není centrum města, kde je prodejna za kaţdým rohem.
První informace pro předsedu KMČ byla od vedoucí
prodejny, další jednání bylo s manaţerkou Hrušky,
paní Hlouškovou, která má naši prodejnu na starosti.
Vyměnili jsme si informace související s ekonomikou
provozu prodejny, s tím, co se dá ještě udělat i kritickou
situaci pro všechny, kteří této prodejny vyuţívají. Proběhl telefonický hovor mezi ředitelkou Hrušky Ing.
Škrabalovou a předsedou KMČ k této problematice. KMČ kontaktovala náměstka primátora Mgr. Filipa
Ţáčka, pod jehoţ gesci patří majetkoprávní problematika, a byl dohodnut termín schůzky na 31.5.2016,
na kterém se řešil další postup, a to hledání shody vlastník prodejny (město)-nájemce, která by vedla k
zachování další existence prodejny. Další postup v této věci má v rukách Rada města Olomouce.
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Stanovisko KMČ k současnému stavu: KMČ se bude snaţit hledat řešení, ale současně musíme
konstatovat, ţe ekonomika provozování naší prodejny řetězcem HRUŠKA je taktéţ sledována, pravidelně vyhodnocována vedením a to rozhoduje. Zbytek je na nás všech, kteří zde bydlíme, nebo zde
pobýváme na rekreačních objektech Radíkova. Je třeba, abychom byli kupujícími, kteří jsou patrioti a
všichni si uvědomili, ţe další provoz máme ve svých rukách – v tom, ţe zde budeme nakupovat, a myslet na to, ţe i my jednou budeme staří a cestování za nákupy bude nad naše síly.
Řada občanů si zajisté vzpomene na období r. 1988 – 1991, kdy jsme v době výstavby prodejen v
akci Z, na stavbě prodejny odpracovali několik tisíc hodin pro to, aby se podmínky zásobování pro nás
radikálně zlepšily.
Vše zvaţte, chodit pak za členy KMČ, pokud prodejna zanikne s tradičním dotazem….„co s tím uděláte?“…..bude jiţ pozdě.
Do obchodu v Radíkově to máte opravdu nejblíţe. Nakoupíte vše potřebné bez front a dlouhého hledání v regálech hypermarketů. Ochotný personál v čele s vedoucí prodejny p. Dagmar Mlíchovou a
prodavačkami Lucií Zatloukalovou a Lucií Niezgodovou, vám s úsměvem vţdy poradí.
Sortiment zboţí, které prodejna nabízí najdete pravidelně v letácích, které jsou v prodejně
k dispozici, anebo se objeví ve vašich schránkách.
/zv/

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení na zahrádce
Z důvodu celkové rekonstrukce je restaurace U Pulce dočasně uzavřena. Předpokládaný
termín otevření nově
zařízené nekuřácké restaurace je červenec 2016. Do té doby všechny
zve provozovatel na zahrádku, kde nabízí příjemné posezení s občerstvením nejenom
z výčepu, ale i z grilu.
Otevírací doba:
PO
12:00 – 22:00
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/

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov spolu s SDH Olomouc - Radíkov vyhlašují

SOUTĚŢ PRO FOTOAMATÉRY A FILMAŘE
z prostředí soutěţe v Netradičním poţárním útoku dne 18.6.2016 v kategoriích:
1) Soutěţní druţstva v akci na vodě i na souši
2) Diváci, pohodová i akční atmosféra
Příspěvky od jednoho autora (foto-max.5 digitálních fotografií, video-max.2 videa kaţdé v délce max. 60 sec.)
zašlete na email: jan.zverina@email.cz, petrbernard@volny.cz a to do 15.července 2016 s udáním kategorie, do
které foto/video přihlašujete. Bude provedeno vyhodnocení a vítězům předána malá pozornost, stejně jako se stalo
v roce 2015. Fotky budou vyuţity v Radíkovském informačním zpravodaji a nebo k propagaci na webových stránkách SDH Olomouc-Radíkov a KMČ č.21 Ol.-Radíkov.
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, Petr Zvěřina, 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 5.6.2016 - vychází: 10.6.2016
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