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

HASIČI: Letošní léto jsme byli s malou
i velkou vodou jedna ruka ……

……a na závěr to bylo na draka….

NEZAPOMEŇTE SE VYJÁDŘIT…
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
11.7.2016 – 59. RMO
-veřejná zakázka PD DPS
Tramvajová trať,
etapa Nové Sady-Povel,
námitky
19.7.2016 – 60. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
(změna smlouvy z 15.2.
1999 se spol. DPMO a.s.)
nájem části parcely č, 117
- ostatní plocha o výměře 18 m2 vše kú. Radíkov
u Olomouce
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny
-Charkovská, oprava komunikace
-tramvajová trať tř. 1. máje, ústní informace
-Rozárium, závěrečné vyúčtování projektu
-nový vjezd do areálu FN Olomouc
-cyklostezka Jeremenkova
-tramvajová trať 8. května
-čerpání investičního fondu MFO
-hospodaření sdruţení České dědictví UNESCO
za rok 2015
-protipovodňová opatření etapa II. B, koordinátor
27.7.2016 – 61. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
9.8.2016 – 62. RMO
-majetkoprávní záleţitosti

Bod 47 RMO schvaluje: nájem prostoru sloužícího
podnikání o celkové výměře 297,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 101, obč. vyb. Na Pevnůstce č. o. 2A, která je
součástí pozemku parc. č. 405/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc
společnosti H R U Š K A , spol. s r.o. se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
Bod 48 RMO nevyhovuje: žádosti společnosti
HRUŠKA, spol. s r.o. o nájem prostoru sloužícího
podnikání o celkové výměře 297,20 m2 v 1. NP budovy č. 101, obč. vyb. ul. Na Pevnůstce č.o. 2A, která je
součástí pozemku parc. č. 405/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc na
dobu nájmu určitou 5 let dle důvodové zprávy bod
č.3.18

-pacht parcel č. 658, 181, 648 - částečně, 724,
743, 157 vše k.ú. Radíkov u Olomouce pro ZD
Unčovice
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2016
-návrh organizačního pokynu přípravy rozpočtu
SMOl na rok 2017
-výběrové řízení na ředitele Hřbitovy města Olomouce
-změny veřejné linkové dopravy od r. 2018
-dokončení integrace ţelezničních tratí do IDSOK
-tramvajová trať 1. máje
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-zajištění bezpečnosti přechodů u škol
-ţádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH
Droţdín a Radíkov
-změny v KMČ
-zaloţení a.s. Správa sportovních zařízení Olomouc a.s.
29.8.2016 – 63. RMO
-protipovodňová opatření
-majetkoprávní záleţitosti
-výzva Operačního programu ŢP – energetická
opatření
-veřejná zakázka nově ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inţenýrské sítě
– zrušení. Nově zahájení zakázky
-Zimní stadion, pronájem
veřejná zakázka „Zajištění marketingových sluţeb“
-Čechovy a Bezručovy sady, informace
-veřejná zakázka „Správa letiště Olomouc“
-veřejná zakázka „Ulice 1. máje – rekonstrukce
tramvajové trati, komunikace a sítí“
-darovací smlouva na cisternové vozidlo
13.9.2016 – 64 RMO
-Topolany, hasičská zbrojnice
- rozpočtové změny 2016
29.8.2016 - 11. ZMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2016
-protipovodňová opatření – zvýšení kapacity koryta II. etapa B
-zaloţení společnosti „Správa sportovních zařízení Olomouc a.s.“
-ulice 1. máje – rekonstrukce TT, komunikace a
inţ. sítí, schválení odůvodnění
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 /

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Červenec (18.7.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 06/2016
-došlá a odeslaná pošta
-informace
k výběrovému
řízení na pronájem objektu
dnešní prodejny HRUŠKA
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-opravné práce na místních komunikacích, realizována polovina prací
-jednání na odboru správy městských komunikací
a MHD ve věci zimní údrţby na období
2016/2017
-poţadavek na urychlenou opravu odvodnění na
ul. Na Suchých loukách
-problematika parkování návštěvníků Sv. Kopečka směrem k Radíkovu
-pálení 5 včelstev za účasti Krajské veterinární
správy na určené ploše, vše nahlášeno vč.
HZSOK
-řešení problematiky opakovaných výpadků dodávky el. energie pro Radíkov (padající stromy
v lokalitě Poţár, zapojení MMOl do řešení tohoto
stavu, jednání s ČEZ Distribuce)
Srpen (15.8.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 07/2016
-podání informace ve věci výsledků výběrového
řízení na provozovatele prodejny. Provozovatelem nadále zůstává HRUŠKA.
-příprava na schůzku ve věci zimní údrţby
2016/2017 v MČ Radíkov
-další práce na opravách místních komunikací,
stíţnost na provedenou úpravu svodidel
-jednání s MMOl ve věci předání komunikací,
zelených ploch, místního rozhlasu apod. městu
Olomouc
-poţadavky na rozšíření seče zelených ploch
v roce 2017
-poţadavky na investice v r. 2017 – Radíkovrekonstrukce vodárenské nádrţe (realizace stavby), Radíkov-hasičská zbrojnice, víceúčelový

objekt (zpracování PD), ulice na Suchých loukách (rozpracování investičního záměru)
Září (19.9.)
-prodejna HRUŠKA, prodejní doba se řeší, prosperitu prodejny mají v rukách občané, chataři i
chalupáři v městské části Radíkov
-připravovaná schůzka předsedů KMČ (Droţdín,
Lošov, Sv. Kopeček, Radíkov). Řešení společných problémů apod.
-provedení drobné údrţby na zvonici
-sběr ţelezného šrotu
-místní šetření ve věci čerpání nákladů na opravy
komunikací v r. 2016
-poţadavek na zřízení ohrádky v místě ukládání
komunálního odpadu v lokalitě Na Suchých loukách
-příprava podkladů na opravné práce na komunikacích v roce 2017
Plán jednání KMČ v r. 2016
(pondělí 19,30 hod.)
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/

SBĚR ŠROTU PROBĚHNE V SOBOTU 15.10.2016.
PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA 2016 NEBUDE.
Radíkovští hasiči provedou v sobotu 15. října 2016 v době od
9-12 hod. sběr kovového odpadu. Nepotřebný kovový odpad
nachystejte aţ v sobotu ráno, nebo ho ponechte za brankou.
Pokud je třeba vynést těţší věci, hasiči rádi pomohou. Kontaktujte někoho ze členů SDH, kteří zabezpečí odnos šrotu.
/zv/

ZAHRANIČNÍ CESTA VÝBĚRU HASIČŮ HANÁCKÉHO OKRSKU Z SDH RADÍKOV A SDH
DROŢDÍN DO BRATISLAVY-RUSOVCŮ PŘINESLA I ADRENALINOVÉ ZÁŢITKY
Pozvání na jiţ XXIX. ročník mezinárodní soutěţe s historickou stříkačkou připravenou na sobotu
27.8.2016 se zahájením ve 12,00 hod. se nedá opravdu odmítnout.
Je konec prázdnin a letos jiţ po sedmé vyjíţdí zástupci Hanáckého okrsku na hasičskou soutěţ
s historickou technikou na Slovensko do městské části Bratislavy-Rusovců. Poslední prázdninový
víkend, v sobotu ráno, opouští místo své dislokace jednotka z Olomouce Radíkova a Olomouce
Droţdína. Jádro druţstva z Radíkova tvořili Čenda Prudký, Pavel Hudec, Laďa Langer, Lukáš Hudec,
Michal Titz a nějaký rodinný doprovod. Zahraniční cesta byla schválena RMO, s podporou Magistrátu
města Olomouce-odboru ochrany a svolením operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. A tak vyráţíme do výše uvedené oblasti.
Cesta po dálnici do Brna byla jako dostihová dráha, samá překáţka, takţe časově a fyzicky to bylo
velice náročné. No prostě dálniční HOROR!
Radíkovský informační zpravodaj 5/2016
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Na místo soutěţe do zámeckého parku hasiči dorazili tak, jak si naplánovali. Bylo vybráno „leţení“
Hanáckého okrsku, nezbytné občerstvení po namáhavé cestě, postavení stanů, napojení na energie,
obléct si vycházkové stejnokroje a vyrazit do slavnostního průvodu. Ještě proběhlo losování soutěţe,
slavnostní přivítání nastoupených druţstev starostou DHZ
Rusovce panem Pavlem Urbanem a starostou městské části
Bratislavy. Proběhla slavnostní část a tak byla vedoucím
akce Čendou Prudkým vydán pokyn a heslo:
„Není
důleţité se zúčastnit, ale zvítězit!“
Útok se povedl a výsledný čas 44,33 sec. Byl našim
nejlepším dosaţeným výsledkem za několik posledních
roků…., ale s celkovým pátým místem bylo druţstvo
Hanáckého okrsku spokojeno.
Soutěţ skončila, proběhlo předání cen, bylo pro všechny
připraveno bohaté občerstvení a příjemná zábava probíhala
aţ do pozdní noci.
Ani v Rusovcích naše hasiče humor nepřecházel..

Po ranním koloritu a balení věcí nepotřebných
jsme čekali na místní hasiče, kteří měli pro nás na
nedělní dopoledne nachystané „nějaké překvapení“.
Jaké bylo naše procitnutí, kdyţ nám sdělili, ţe jedeme
do Čunova do areálu „Divoká voda“ sjíţdět na raftech
umělý kanál. „No tam nás nedostanou ani náhodou!“
protestoval jednohlasně Pavel Hudec. Nakonec jsme
se nenechali zahanbit a splavení kanálu jsme zvládli.
Pro všechny to byl záţitek opravdu neskutečný a
takřka nezapomenutelný. Raft letí dolů peřejemi a vy
s pádly v rukou a malou dušičkou v těle jedete vstříc s
pocitem nicotnosti do boje s tímto přírodním ţivlem. Po
návratu od kanálu jsme byli pozváni na slavnostní
polední pohoštění.
Předem domluvený pobyt u našich slovenských kamarádů se nachýlil ke svému závěru a byl
nejvyšší čas pomýšlet na návrat. Toto jsou ty nejnepříjemnější okamţiky celé mise, loučení. Loučení
se musí obměkčit domluvou na termínu příštího setkání a dalšími plány do budoucna, pak uţ jenom
zamáčknout slzu, objetí a slib na brzkou shledanou. Tak „dovi“ přátelé, zase na soutěţi u nás
v Radíkově v roce 2017.
Tento příspěvek je čerpán ze zprávy Čendy Prudkého, kterou si celou můţete přečíst na stránkách:

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/aktuality/rusovce-2016.html

BITVA O FORT 2016
Tyto tabulky se objevily před víkendem 20. - 21.8. 2016 po Radíkově, aby nasměrovaly účastníky
válečné akce na kótu 444 mnm.
Na fortu proběhla poslední víkend v srpnu litá bitva
v duchu
Tolkienových
knih s vyloučením veřejnosti. Počet účastníků byl
omezen na 300 bojovníků, dalších víc jak 300
muselo být odmítnuto. Ve
fortu vyrostly dřevěné
hrady a hradby, o které se
usilovně bojovalo. Příprava zabrala asi tři týdny.
Ve fortu fungovala historická hospoda s dobově
oděným
personálem.
Počasí vyšlo na jedničku
a tentokrát zvítězily síly
dobra.
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Na konci října se chystá další podobná bitva z mírně modernější doby, takţe bude moţná slyšet i občasná střelba z mušket. Rovněţ to bude s vyloučením veřejnosti. I dospělí si mohou hrát…………
jb/

POČASÍ
Červenec 2016
Průměrná teplota se lišila od dlouhodobé hodnoty o + 1,7 °C. Výkyvy v teplotách přály spíše návštěvě
kulturních památek neţ koupališť. U sráţek to bylo 154 % dlouhodobého normálu. Celkem bylo 18 dní
s deštěm, kdy napršelo aspoň 0,2 mm. Přesto sráţkový deficit trvá.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
147
průměrná teplota ve [°C]
20,2

největší úhrn za den
23
max. [°C]
den
36,3
11.7.

den
29.7.
min. [°C]
10,3

den
7.7.

Srpen 2016
Průměrná teplota se lišila od dlouhodobé hodnoty o – 0,4 °C. Sráţky ani tento měsíc nedosáhly potřebných hodnot a sucho přetrvává, spadlo jen 67 % dlouhodobého normálu. Celkem bylo sráţkových
dnů 13. Přes nedostatek sráţek byla letošní „hřébkařská sezóna“ úspěšná. Rostly především bedle a
dubáci. Babek (neboli Ţidáků) bylo výrazně méně, coţ ani tak nevadilo, protoţe jsou prohlášené za
jedovaté – napadá je totiţ parazitní houba s názvem Nedohub a její výtrusy mohou způsobit váţné
nemoci, především rakovinu slinivky. Tvrdí to většina renomovaných mykologů.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
65
průměrná teplota ve [°C]
18,9

největší úhrn za den
18
max. [°C]
den
31,9
4.8.

den
21.8.
min. [°C]
den
7,9
18.8.

Zdroj: vlastní měření, Přírodovědná fakulta UP Olomouc, MMOl, ČHMÚ

/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
…… příčinou dalšího výpadku dodávky elektrické energie pro Radíkov v prázdninovém
období byl pád suchého stromu v lokalitě Poţár
při nepovoleném kácení stromu neznámou osobou. Došlo ke zkratu vlivem pádu stromu na
vedení 22 kV, který se promítl i na rozvodnu
ČEZ. Byli jsme bez proudu nejen v Radíkově
cca 5 hodin, ale postiţeny byly i lokality napojené na rozvodnu ČEZ Distribuce. Velkolepá práce rádoby odborníků na lesní práce se moc
nevydařila. Naúčtování všech nákladů viníkovi
spojených s opravou a způsobenými ztrátami,
by bylo asi hodně drahé ….
…. poslední dobou nás trápí svými poruchami
ústředna místního rozhlasu. Provedená oprava,
dovolená pracovníka OVVI a opět porucha. Tak
se 23.9. ústředna opět předávala do opravy.
Snad to vyjde a budeme moci opětovně informovat občany …..
………naše KMČ měla v rámci přípravy na
zimní období 2016/2017 několik jednání s odborem správy městských komunikací a MHD a
TSMO a.s. jednání k zajištění zimní údrţby
v Radíkově. Cílem je doladit nedostatky
v minulé zimě a především se pokusit zajistit
údrţbu úseku ve vrchní části ulice Na Pevnůstce, a to od odbočení ul. Vrchní aţ po fort (coţ je
úsek komunikace v majetku Lesů ČR s.p.)…..
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……pan Kouřil zabezpečil drobnou údrţbu na
místní zvonici (promazání uloţení, nový provaz
a také částečné očištění zvonu). Byl objeven
nápis na zvonu, který doloţil rok jeho odlití po

skončení 1. světové války jako náhradu za zvon
zrekvírovaný někdy v počátku války. Na zvonu
je nápis názvu zvonařské dílny:
R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1918 …….

…… KMČ č. 25 Svatý Kopeček jako kaţdoročně i letos vydala ohlédnutí nejen za rokem
2015, ale i k nahlédnutí do historie Sv. Kopečka. Ročenka je ke staţení nebo nahlédnutí na
stránkách:
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http://www.olomouc.eu/administrace/repository/g
allery/articles/10_/10890/svaty-kopecek-rocenka2015.cs.pdf.
…… jiţ probíhá zpracování investičního záměru
pro akci Radíkov-Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt. V polovině srpna se zde objevili
pracovníci projekční firmy, prováděli zaměření
stávajícího objektu a geodeti zaměřili i okolní
terén. Na počátek října je svoláno jednání
k první presentaci návrhů na řešení objektu
Náprstkova 1….
…. to letošní léto lze označit jako takové průměrné. Chladnější červenec přešel do teplejšího srpna s několika málo horkými dny. Déšť na
Radíkov nezapomněl a tak se vcelku dá říci, ţe
trávě a sekačkám se dařilo. Intenzita koupání
v zahradních bazénech a na místní vodárenské
nádrţi zdaleka nedosáhla intenzity roku 2015…
……mě osobně na šumavské dovolené při cestě z vrcholu Kleti mile překvapil telefonát paní
ředitelky řetězce HRUŠKA. Sdělila mi, ţe ve

výběrovém řízení vypsaném SMOl pronájem
radíkovské prodejny opětovně získali k dalšímu
provozování. Poděkování patří i těm na MMOl,
se kterými naše KMČ ve věci prodejny jednala….
……. opětovně jako kaţdoročně se přihlásila
s informací
paní
Macková
z Hanáckého
mushers clubu s tím, ţe ve dnech 3. 4.12.2016 v katastru Radíkova proběhne tradiční zahájení zimní sezony. Start i cíl bude u
RS chata Pod věţí. Závod proběhne dále
v katastru Sv. Kopeček a Lošov na přilehlých
lesních a polních cestách. Trať závodu nebude
zasahovat do obydlených částí obcí. Pořadatelé
se těší na vaši návštěvu.…..
…….. neznámý „zlodějíček“ byl viděn u krádeţe
dopravního značení při poslední opravě propustku na komunikaci v lesním úseku směr Sv.
Kopeček…….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Říjen:
Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Eva Snášelová, Jan Bednář
Ing.
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Karel Snášel, Jitka Dosedělová, Marie
Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka Prášilová,
Mario Hanzlík
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová, Imrich Kulčár, Milena Vašáková, Jarmila Nemravová
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.

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….

Blahopřejeme k narození syna
rodině Homolákových. Malému Filípkovi přejeme do života hodně zdraví a rodině jen samé radosti.
Smuteční oznámení: Příbuzní, přátelé a spoluobčané se rozloučili se slečnou Marcelou Frnkovou, která zemřela
ve věku 33 roků.
/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.
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 )
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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) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude ukončen
v pondělí 31.10.2016. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/, včetně objemného odpadu 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.
2) 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 aţ do 23.12.2016.
3) Svoz bioodpadu přes zimní období bude 20.ledna, 17.února a 17.března, následně opět reţim
14-ti denní
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.
4) Jelikoţ zimní období se pomalu blíţí a další číslo Zpr. vyjde aţ před Vánocemi, upozorňujeme,
abyste i v zimě omezili parkování na veřejných komunikacích. Umoţněte vozidlům firmy, která bude
provádět v Radíkově zimní údrţbu průjezd a ošetření vozovek a chodníků. V případě parkování,
které neumoţní průjezd vozidla údrţby, nebude komunikace udrţována.
5) Odbor ŢP myslí na zlepšení třídění odpadu, jehoţ cílem je
zvýšení podílu separovaného sběru.
Dotazem na odboru ŢP RNDr. Matzenauerové jsme zjistili, ţe s rozvozem nádob se předběţně počítá koncem října 2016, příp. začátkem
listopadu. V současné době vše záleţí na zástupcích společnosti EKOKOM, a.s., která zajišťuje potřebné nádoby v poţadovaném počtu.
O termínu expedice nádob budou občané včas informováni.

6) Upozorňujeme, ţe zábory veřejných prostor (komunikace, zelené plochy) skládkami materiálů
musí být povolené a vydáno rozhodnutí MMOl.

7) 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
605 201 686
585 700 035
/zv/

Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Léto skončilo, podzim se svými delšími večery je tady. Rozbíhá
se zazimování našich zahrad, večery jsou delší a tak zůstane i čas
nejen na oblíbenou telku s nepřeberným mnoţstvím seriálů, ale i
čas na hezkou knihu.
Tu 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. Krásný a pohodový podzim s knihou v ruce Vám přeje
pí. Večeřová.
/zv/
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Klub seniorů Radíkov informuje….
Období krásného letního počasí máme za sebou a tak programy
Klubu seniorů musíme přizpůsobit proměnlivému počasí. Den se
nezadrţitelně krátí a na dny kdy slunce zapadalo po 21 hodině, si
musíme zase počkat aţ do června. Také naše aktivity nejen
v KS, ale i doma se musí přizpůsobit. Ovšem pár pěkných záţitků mimo KS máme za sebou, a tak můţeme na to krásné zase
jen vzpomínat. Kaţdé období má svůj půvab.
Snaţíme se plnit předsevzetí, co nejvíce poznávat Moravu.
Po Branné jsme vyrazili na další výlet do města Bruntál se zajímavým zámkem, o kterém se v poslední době dost mluví. MMOl
nám nabídl účast na zájezdu na Dolní Moravu. Těm, kteří se na zájezd vydali, vyšlo parádní počasí,
ale i návštěva Zábřehu byla příjemným záţitkem.
Další akce mimo KS byly zaměřeny na oslavu Dne seniorů a jiné kulturní aktivity. Byli jsme v Moravském divadle na opeře Kouzelná flétna a dále plánujeme navštívit i operetu Rosemarie. Dále nás čeká
koncert orchestru G. Broma se známými zpěváky.
Také jsme se účastnili sportovních akcí a soutěţí na břehu řeky Moravy i v ZOO. Je to vţdy velká
legrace při různých soutěţních disciplínách. Ceny pro vítěze, ale i pro ostatní dokáţí potěšit.
Hned 1. října byla slouţena slavná mše svatá v bazilice na Sv. Kopečku.
Mnozí z nás navštíví koncert pěveckého sdruţení z Olomouce, který naváţe na uplynulý vyprodaný koncert mistra Václava Hudečka.
V závěru roku bude pro olomoucké seniory připravena Veselice pro seniory v pavilonu A na Výstavišti Flora Olomouc.
Ve středu 21. září proběhl na Sv. Kopečku v areálu ZOO a jeho blízkém okolí jiţ třetí ročník akce
„Branný závod seniorů“. Na úvod přivítal účastníky primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr.
Antonín Staněk, Ph.D., pod jehoţ záštitou se celá akce uskutečnila. O soutěţ byl mimořádný zájem
v klubech seniorů. Pro jedenadvacet tříčlenných druţstev byla připravena zhruba tříkilometrová trasa,
na které účastníci plnili úkoly z oblasti topografie, zoologie, botaniky, tábornictví, historie a činností spojených s mimořádnými událostmi. Trať byla doplněna o dovednostní úkoly v podobě střelby, lanové
dráhy, hodu šipkami a granátem. Nejlépe se s nástrahami tratě vypořádalo druţstvo pod názvem Mix,
druhé místo obsadilo druţstvo Lazce 1 a třetí místo vybojovalo druţstvo Lazce 2. Radíkovský Klub seniorů representovalo druţstvo ve sloţení A.Šašková, manţelé Kopeční. Tentokráte se našim tak nedařilo, ale skončili na pěkném 13-tém místě.
Hezký čas barevného podzimu v Radíkově
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová
/fp/

Městská policie je tu pro vás a je garantem dodrţování pořádku…
Vidět a být viděn
Po letních měsících nám opět začal podzim a s ním spojené změny
počasí, teplot a také krácení dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost
pozdní rozednívání či mlhy a odpoledne se změnou času se začíná stmívat jiţ
kolem šestnácté hodiny. Právě chodci by měli v tomto období více myslet na své
bezpečí, protoţe za sníţené viditelnosti jsou hůře vidět a také nezapomínat na
fakt, ţe od února tohoto roku vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích. Ta nově upravuje povinnost nosit reflexní
prvek, pokud se za sníţené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale i za šera, mlhy apod.) pohybují mimo
obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Jako ideální se
tak nabízí například reflexní pásek, umístěný na noze nebo ruce (ideálně na obou končetinách) směrem
do vozovky. Pásek můţe chodec nosit pohodlně u sebe v kapse nebo tašce, kde nezabere příliš místa
a pouţít ho aţ v případě potřeby. Z hlediska vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré vyuţít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, ţe řidič nemá moţnost chodce bezpečně rozeznat. Samotné pouţití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě aţ na dvě stě metrů.
Radíkovská černá kronika v záznamech MP Olomouc
Nadměrný kouř v ovzduší: Ve středu 6.4.2016 před osmou hodinou večer vyjíţděli stráţníci Městské
policie Olomouc do Radíkova na ulici Malinovského na oznámení týkající se nadměrného kouře
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v ovzduší. Hlídka na místě zjistila, ţe v uvedené ulici dochází v prostoru zahrady u rodinného domu k
pálení suchého dřeva. Majitelka nemovitosti po urgenci stráţníků oheň uhasila.
Podezření na vrak vozidla: Na základě oznámení ze dne 8.4.2016 prověřovali stráţníci vozidlo Hyundai zaparkované na ulici Marie Pujmanové, u kterého bylo podezření, ţe se jedná o vrak. Na místě bylo
zjištěno vozidlo, které bylo bez registrační značky, mělo podhuštěné pneumatiky a poničený interiér.
Vozidlo bylo označeno upozorněním, ţe je technicky nezpůsobilé provozu na pozemní komunikaci.
Následně byl vyrozuměn vlastník komunikace, který je oprávněn provést jeho odstranění.
Hustý dým nad Radíkovem: Telefonické oznámení na tísňovou linku Městské policie Olomouc přijalo ve
středu 22.6.2016 před třetí hodinou odpoledne operační středisko. Předmětem oznámení byl hustý dým
na poli v katastrálním území Radíkov. Stráţníci na místě zjistili, ţe zde dochází k pálení úlů a 5 včelstev, které bylo napadeno včelím morem a bylo potřeba z rozhodnutí Krajské veterinární správy za její
přítomnosti na místě spálit. Akce byla řádně nahlášena Státní veterinární správě, předsedovi KMČ
Radíkov a Sboru dobrovolných hasičů Radíkov.
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“ (zahráli jsme si fotbálek a
v podvečer poseděli s oslavenci, uspořádali tradiční rozloučení s prázdninami pro děti, tradičně vyrazili na Horní náměstí v Olomouci na ukázku, na zahraniční expedici do
Bratislavy-Rusovců jsme si zasoutěţili i zaţili „adrenalin“,
Mladí hasiči byli na soutěţi v Droţdíně, připravili tradiční
„Drakiádu“. Chystáme i další akce…).
16.7. 2016 - Tradiční utkání SVOBODNÍ – ŽENATÍ na Horním hřišti. Setkání oslavenců na hřišti za prodejnou.
Tradice je tradice a tak se i letos sešli místní pánové i rodáci z Radíkova na Horním hřišti, aby předvedli
své postavy a svou fyzičku. Utkání se dle dohody hrálo
na 3 x 30 min. a tak klasická doba velikého fotbalu byla
dodrţena. Jen přestávky na oddech a občerstvení byly
dvě. Urputné boje doprovázel občasný mírný deštík.
Jak se zdá, zkušenosti a rozvaha těch ţenatých opět

zvítězila a tak zápas skončil vítězstvím ŢENATÍ : SVOBODNÍ 13 : 8.
Závěrem zápasu se ještě kopaly
penalty. V této soutěţi zvítězil Aleš
Morbitzer.
Po skončení zápasu a nezbytné
hygieně se i fotbalisté přidali
k posezení oslavenců. Bratri Mirek
Nemrava, Jarda Kovačík, Miloš Lisa
a Pavel Hudec s dalšími přítomnými
gratulanty a tak oslavili svá významná ţivotní jubilea. Oslavencům blahopřejeme.
13.8.2016 - Litovelský otvírák (požární dozor na pivovarské akci)
Již tradičně zabezpečovali naši hasiči požární dozor na velkolepé litovelské akci v místním
pivovaře. Obrovská návštěvnost a pro odpovědnou práci jako je požární dozor, se nakonec
pracovalo ve dvou směnách. Od 8 – 16 hodin Karel Morbitzer, Tomáš Řezníček a Marek ŘezRadíkovský informační zpravodaj 5/2016
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níček, druhá parta plnila své povinnosti v době 16 – 24 hod. ve složení Švestka Jiří, Miloš Lisa
a Radek Klíma.
27.8.2016 Ahoj prázdniny – pořádali Mladí hasiči
Na sobotu 27. srpna jsme připravili pro
děti odpoledne se spoustou her a zábavy.
Celkem bylo nachystáno 12 disciplín propojených finanční motivací. Za úspěšné
zdolání stanoviště byly děti odměněny
„hasičskými korunami“, za které si v
hasičské prodejně mohly koupit sladkosti
a různé drobnosti. Vítěz nebyl, ale děti se
dobře a se zájmem bavily. Sportovalo se
na laně, házelo, střílelo ze vzduchovky,

byla zde výtvarná dílna, něco i z hasičského oboru. Ke svezení byl připraven poník
ze ZOO, který se celé odpoledne nezastavil a vozil děti. Štěstí mohly děti vyzkoušet i
na dětské tombole. Odpoledne bylo zajištěno občerstvení nejen pro děti, ale i pro
dospělý doprovod. Počasí nám přálo a
strávili jsme příjemně poslední prázdninovou sobotu.
Akce byla i příleţitostí k ohlédnutí za 10.
ročníkem Netradiční hasičské soutěţe a to vyhodnocením vyhlášené foto a video soutěţe. Dar
pro vítěze poskytl Pivovar Litovel.
V kategorii: - video si první místo získala paní Vlasta Solařová
- foto pan Karel Morbitzer
Oceněným blahopřejeme! Foto a videa najdete na stránkách SDH Ol. - Radíkov:
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/video-a-foto-soutez/
/kl/

30. 8.2016 hasiči na náměstí v Olomouci
Předposlední srpnový den patřil na Horním náměstí loučení s prázdninami. Pod záštitou

1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA, to byla jiţ tradiční akce v souvislosti s
ukončením letních prázdnin. Hasiči a městští policisté připravili pro olomoucké školáky pestré a zábavné odpoledne. V nabitém programu mohly děti zaţít bezpočet soutěţí a atraktivních ukázek. Ke shlédnutí byla současná i historická technika. V 15 hodin proběhl před radnicí
slavnostní nástup všech jednotek dobrovolných hasičů města Olomouce. Druţstva sloţená z
jejich členů následně před zraky Olomoučanů poměřila svou rychlost a zručnost v soutěţi poţárního útoku. Z radíkovských hasičů se akce účastnili bratři Švestka Jiří, Snášel Pavel, Titz
Michal, bratři Mičkalovi a p. Hertl. V soutěţi druţstev se Radíkov umístil na 3. místě.
16.září 2016 – Členská schůze
Po prázdninách se opět sešel rozšířený výbor místního SDH. Starosta informoval o okrskové schůzi, řešilo se účelné vyuţití dotací, stanovil
se termín sběru šrotu a upřesnil plán akcí do
konce roku 2016.
24. 9.2016 – 0. ročník Netradiční soutěže
v Droždíně
Kamarádi hasiči z Droţdína zakládají další
soutěţ, a tak si na premiéru a testování pozvali i
radíkovské druţstvo Mladých hasičů. S velikou
Radíkovský informační zpravodaj 5/2016
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chutí si zasoutěţily děti v poţárním útoku a byly třetí ze třech druţstev. V nalívačce (coţ je
zkrácený útok, závodí jen strojník, koš a savice a musí co nejdříve nasát vodu) byly druzí ze
tří. Novou soutěţ si vyzkoušelo i druţstvo dospělých ve sloţení Pavel Snášel, Michal Titz,
Tomáš Řezníček, Lukáš Hudec a pomohly 2 posily z Lošova.
25.9.2016 - Tradiční DRAKIÁDA u „Doubku“
Krásné podzimní sluníčko a k tomu mírný vítr přivítali více jak 60 účastníků z řad dětí, dospěláků i
seniorů na tradičním setkání u památného stromu
„Křížkův doubek“. Pro děti byla připravená výtvarná dílna, pro dospělé čerstvě dovezený burčák od
kamarádů z Kobylí. Na závěr akce bylo připraveno
ohniště pro opékání špekáčků. Některým pilotům
draků se opravdu dařilo a tak dosažení větších výšek bránila jen krátká šňůra o délce 200 m. Diskutovaly se i místní problémy s nedostatkem prosto-

ru pro hry dětí, zejména pro ty, které
odrostly houpačkám a prolézačkám na
minihřišti u hasičské zbrojnice. Situace
se bude muset řešit i s MMOl.
Sešli se opět radíkovští občané, ale přijeli i kamarádi s dětmi, kteří dnes žijí
v Olomouci a blízkém okolí. To určitě
potěšilo i pořadatele – vedoucí družstva
Mladých hasičů Klárku a Zuzku.
Plán akcí SDH Olomouc – Radíkov na zbytek roku 2016
2. říjen
- Soustředění Radíkov – louka u potoka
8. říjen
- Branný závod požárnické všestrannosti – Nová Hradečná
- Holický kombajn
15. říjen
- Podzimní sběr starého ţeleza
- 14. říjen
- Halloweenský lampionový průvod
- 27.listopad - Rozsvícení vánočního stromečku, varianta sloučení s Mikulášskou nadílkou
3.12. /vše u hasičské zbrojnice a v objektu Náprstkova1/
- 17. prosinec - Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2016
Sběr papíru Mladých hasičů bude: prosinec , bude upřesněno

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

Sport
Tým šipkařů –
Stříkačka Radíkov http://www.strikackaradikov.wbs.cz
….aneb poslední ohlédnutí za končícím 10-tiletím činnosti…..
V letních měsících měla šipkařská liga přestávku. Přesto bylo v druţstvu
docela rušno. V předchozím příspěvku jsem napsal: „ Pokud chce druţstvo dál bojovat v ligové soutěţi,
bude nutné jej doplnit o další hráče. Po závěrečném setkání na zahrádce restaurace U Pulce, kde se
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vyhodnotila právě skončená sezóna, je ovšem jasno – druţstvo Stříkačky Radíkov (v poslední sezóně
Olomoucké Stříkačky) končí po deseti letech své účinkování v ligové soutěţi.
Tímto chci poděkovat všem, kteří za druţstvo hráli (a mimo jiné vybojovali 3. místo na Mistrovství
České republiky v roce 2014), samozřejmě i všem, kteří nás povzbuzovali a podporovali.
Jsou tu ale i dobré zprávy – a to úspěchy, o které se jiţ tradičně zaslouţila naše (teď jiţ bývalá)
hráčka Eva Sobotková.
V přestávce ligové soutěţe se zúčastnila několika vítězných turnajů, za všechny uvedu turnaj ve
Vidnavě, Červené Vodě a ve Šternberku. V nové ligové sezóně bude hájit barvy týmu Baracuda Olomouc. Ve dnech 30.9. - 2.10.2016 se účastní Republikové Grand prix a v listopadu Mistrovství ČR.
Závěrem ještě jednou dík všem, kteří nám drţeli pěsti…
/jk/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA dále poskytuje své sluţby občanům, chatařům i chalupářům.
V první dekádě srpna 2016 mimo jiné věci projednávala RMO i výsledek výběrového řízení na další provozování prodejny HRUŠKA v městské části Radíkov. Předpokládáme, že valná většina místních občanů, chatařů i
chalupářů byla s výsledkem spokojena. Od 3.10.2016
dochází k drobné úpravě otvírací doby a to odpoledne
Po-Pá je otevřeno do 17,00 hod.
To, že se podařilo udržet stávajícího provozovatele
je i zásluhou všech, kteří do té „naší“ prodejny chodí
nakupovat. V době kdy hrozilo uzavření prodejny, si lidé
uvědomili, že svými pravidelnými nákupy mohou ovlivnit
i ekonomičnost provozu. To se i potvrdilo. V kritickém
období, kdy běžela výpovědní lhůta HRUŠKY, naplnila naše prodejna plánované ukazatele tržeb. Aktivity
kolem prodejny vyvíjela i naše KMČ, neboť jsme si byli dobře vědomi důsledků absence prodejny zde v
Radíkově. Většina z nás to zažila, kdy obchod byl po dobu 8 měsíců zavřený a nebylo kde v místě nakupovat.

Buďte i nadále nakloněni nákupům zde v prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.

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 pí. 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.
Vaţme si toho, co jsme si v letech 1988-1990 i vlastními silami brigádnicky vybudovali.
/zv/

V hospůdce U Pulce se dokončuje oprava interiéru. Zahrádka vzhledem
k podzimu pomalu končí - otevřeno dle počasí.
Brzy se bude hospůdka otvírat. Termín vám včas sdělíme.

Těšíme se na Vás - Laďa Gabrlík

/jk/
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