PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV
Tradiční vánoční trhy na olomouckém Horním
náměstí začaly jiţ 20. listopadu 2016.

První adventní neděli 27.11. se sešli v hojném
počtu u místní zvonice i občané Radíkova
k rozsvícení vánočního stromečku.
Vystoupily děti z SDH Ol. - Radíkov, Pěvecký komorní sbor Kassiopea z Olomouce. Potěšil ohňostroj, horký čaj a punč i malý
vánoční jarmark.

V sobotu 3.12.2016 navštívil místní děti Mikuláš s andělem
a dvěma hodnými čerty. Foto a více na str. 12.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
27.9.2016 – 65. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2016
-územní studie náměstí
Republiky
-Ulice
1.máje
–
financování z Operačního
programu Doprava
-Kasárna 1.máje – ţádost
o registraci
-oprava komunikace Malinovského (MČ Radíkovbod 15 zápisu)
-cyklodoprava – IZ 23 Přichystalova
-OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a ţebrání na veřejných prostranstvích SMOl
-Základní a MŠ Olomouc, Dvorského 33, výjimka
z počtu ţáků
-aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc
-organizační záleţitosti, Dodatek č.3 Organizačního řádu SMOl a MPO
11.10.2016 – 66. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejné zakázky, Tropický pavilon (zadání)
-veřejné zakázky, Územní studie veřejného
prostranství MPR Olomouc (náměstí Republiky,
Kříţkovského,
Mariánská,
Akademická,
Wurmova) – vyloučení, zadání
-rozpočtové změny 2016
-radnice, stavební úpravy
-Divišova, Bystrovanská, dotace, přechod pro
pěší
-revitalizace Palackého náměstí
-změny jízdních řádů k 11.12.2016
-Lošov, hráz – jednání s Lesy ČR s.p.
-Kollárovo náměstí, územní studie
-příspěvek kraje na činnost SDH
-audit hospodaření s pokutovými bloky MPO
-Memorandum s chorvatským městem Makarská
26.10.2016 – 67. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-křiţovatka tř.Svobody – Aksamitova
-rozpočtové změny 2016
-dotační programy OVVI pro rok 2017
-Aquapark – rozšíření wellnes
8.11.2016 – 68. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2016
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2017, 1. čtení
-výzvy ITI č. 1-4, harmonogram výzev na roky
2016-2017
Jihoslovanské mauzoleum 2. etapa – ţádost o
dotace

Radíkovský informační zpravodaj 6/2016

-realizace dětských hřišť a sportovišť
-Východní tangenta
-pěší zóna, dopravní studie
-smlouva o zápůjčce poţárního automobilu
-Městský bál (14.1.2017)
16.11.2016 – 69. RMO
-rozpočtové změny 2016
-veřejné zakázky
a)Projektování tramvajové trati Nové Sady-Povel
(zadání)
b)FZŠ Hálkova, přístavba učeben
c)Ulice 1. máje rekonstrukce tramvajové trati a
inţenýrských sítí II, námitka
22.11.2016 – 70. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-Protipovodňová opatření - ţádost o stanovisko k
připravované akci Povodí Moravy „Morava, km
230,728 – 231,934 – přírodě blízká
protipovodňová opatření na pravém břehu a
napojení levobřeţního ramene“
-OZV o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2017
-hasičská zbrojnice Chválkovice
-Lesy města Olomouce – informace o PR
Království
-Plán odpadového hospodářství SMOl
-inteligentní dopravní systémy - parkování Sv.
Kopeček
- vyuţití dotace na projekt „Vzdělávání osob se
specifickými potřebami v oblasti ochrany
obyvatelstva a IZS
- prezentace města Olomouce na veletrzích
cestovního ruchu v roce 2017
-vyuţití dotací na projekty „Korunní pevnůstka –
celoroční provoz 2015 “ a „Korunní pevnůstka –
úprava centrální plochy
-poţární hlásiče a detektory pro nevidomé
-organizační záleţitosti - organizační změny na
odborech MMOl (stavební, KaR, ŢP)
29.11.2016 – 71. RMO
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - 2. čtení
17.10.2016 - 12. ZMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záleţitosti
-schválení OZV č.4/2016 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů a ţebrání na veřejných
prostranstvích statutárního města Olomouc
-strategie ITI Olomoucká aglomerace
-HMO (Hřbitovy města Olomouce) – změna
zřizovací listiny
-informace o činnosti kontrolního výboru v 1.
pololetí 2016
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Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány
pouze v případě, ţe 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
Říjen (17.10.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 09/2016
-došlá a odeslaná pošta
-problematika
dodrţování
doby nočního klidu
-informace
z pracovního
výboru na IZ HZ Radíkov,
víceúčelový objekt
-schůzka zástupců KMČ
Lošov, Droţdín, Sv. Kopeček, Radíkov. Společné
problémy.
-návrh změn v hranicích obvodu působnosti
jednotlivých KMČ. Řeší OVVI
-problematika trvalého bydlení v chatových
lokalitách. Svoz komunálního odpadu, údrţba
přístupových cest apod.
-informace o výsledku voleb v MČ Radíkov
-řeší se problematika kácení stromů jak v
majetku Lesů ČR s.o., tak i v biokoridoru směr
lokalita Poţár. Nutno eliminovat pád stromů na
vedení VN 22 kV a následné výpadky dodávky el.
energie
-soupis
opravných
prací
na
místních
komunikacích pro rok 2017
Listopad (21.11.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 10/2016
-plán termínů jednání KMČ v r. 2017, dle pokynů
OVVI – vţdy do 15. daného měsíce

-informace z pracovního výboru IZ HZ Radíkov,
víceúčelový objekt
-průzkum zájmu KMČ na trvalé umístění radarů
pro měření rychlosti v MČ
-informace k pilotnímu projektu odboru ochrany
MMOl a TSMO a.s. v MČ Radíkov - značení
sloupů s veřejným osvětlením kódovou značkou.
Vazba na pasport osvětlení TSMO a.s. i sloţky
IZS
-slavnostní
akce
Rozsvícení
vánočního
stromečku v neděli 27.11.2016
-informace k zajištění zimní údrţby 2016/2017
Plán jednání KMČ v r. 2016
(pondělí 19,30 hod.)
19. prosince
Plán jednání KMČ v r. 2017
(pondělí 19,30 hod.)
9. ledna
13. února
13. března
10. dubna
15. května
12. června
10. července
14. srpna
11. září
9. října
13. listopadu
11. 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/

VOLEB DO OLOMOUCKÉHO KRAJE A DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR SE VE DNECH 7.- 8.10.2016 A 14.- 15.10.2016 ÚČASTNILI
I OBČANÉ MČ RADÍKOV.
Zajímavá na volbách v našem okrsku č. 86 byla
v prvním kole účast radíkovských občanů a to
51,78 % , coţ byla nejvyšší účast v obci Olomouc
ze všech 95 okrsků. V druhém kole byla účast
29,76%, ale i ta patřila na špici v účasti. A jak
vypadaly výsledky v našem okrsku č. 86 (v 1. kole
registrováno 253 a ve 2. kole 252 voličů):
První kolo volby stran do Olomouckého kraje
1) ČSSD
24,21%
2) ANO 2011
20,31%
3) Koalice pro Olomoucký kraj 14,84%
14,84 %
Volební komise očekává další voliče.
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První kolo voleb do senátu:
1) Kantor Lumír MUDr. Ph.D (KDU-ČSL)
2) Brázdil Milan MUDr.
(ANO 2011)
3) Tesařík Martin Ing.
(ČSSD)

33,07 %
29,92 %
17,32 %

Druhé kolo voleb do senátu:
1) Kantor Lumír MUDr. Ph.D (KDU-ČSL)
2) Brázdil Milan MUDr.
(ANO 2011)

56,00 %
44,00 %
/zv/

V RADÍKOVĚ SE BUDE REALIZOVAT PILOTNÍ PROJEKT „ZNAČENÍ SLOUPŮ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“. V KRIZOVÉ SITUACI POMŮŢE VŠEM.
V průběhu zimního období bude v Olomouci - Radíkově ve spolupráci s SDH Olomouc-Radíkov,
KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov, odborem ochrany MMOl a TSMO a.s. odstartován pilotní projekt
„Značení sloupů veřejného osvětlení“.
Radíkov je první městskou částí, kde k umístění štítků na sloupy veřejného osvětlení proběhne.
Cílem akce bude ověřit jejich funkčnost, způsob umístění a nalezení optimálního postupu praktické
aplikace. Systém plně vyuţijí i TSMO a.s i k pasportizaci sloupů veřejného osvětlení.
Na kaţdý sloup veřejného osvětlení tak bude vylepen štítek ţluté barvy, na kterém bude
uvedeno unikátní číslo konkrétního sloupu. Tento štítek bude slouţit jako tzv. „Bod záchrany“
(Emergency point), jehoţ číslo bude určovat přesnou polohu. Štítky budou obrovskou pomocí pro
jednotlivé zachraňující sloţky a hlavně osoby v tísni, které bude moţné lokalizovat přesně a ve velmi
krátké době.

Princip je jednoduchý. Pokud se občan bude nacházet nebo bude svědkem kritické situace
a zavolá na linku tísňového volání 112 (případně hasiče 150, záchrannou sluţbu 155, či policii ČR
158), operátor tísňové linky ho navede na číslo nejbliţšího sloupu veřejného osvětlení
a podle digitální mapy operátor přesně určí polohu místa, kde se občan nachází.
Na kaţdém štítku bude uveden i QR kód. Po načtení QR kódu bude občan přesměrován na webovou
stránku http://www.olomouc.eu/emergencypoint, kde nalezne podrobné informace, k čemu štítek
slouţí a můţe vyuţít i dalších zajímavých odkazů. Prozatím bude QR kód slouţit pouze pro
informativní účely, později by mohl plnit i další funkce.
Mgr.L.Ženčicová
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OLOMOUCKÝ YETTI 2016 ODSTARTOVAL OD RADÍKOVSKÉ VĚŢE
V sobotu 26.11.2016 v 11:00 hodin odstartoval od
Radíkovské věţe tradiční závod, který lze nazvat dezorientační
běh, kde není vytyčena ţádná konkrétní trasa a jedinou
povinností je proběhnout kontrolním bodem v polovině trasy, coţ
bylo na Pohořanech u horní zastávky autobusů. Délka tratě byla
asi 11 km.
Závodu se zúčastnilo 70 závodníků ve všech kategoriích.
V absolutním pořadí byli na prvních místech David Pelíšek čas
34:45, Martin Šnobl, Jan Lachnit. Velmi zajímavý výkon podala
Petra Kamínková ze Sv. Kopečka, která jednak výrazně vyhrála
mezi ţenami časem 41:06, ale co je fascinující, byla 9.
v absolutním pořadí.
/jb/

POČASÍ
Září 2016
Průměrná teplota se lišila od dlouhodobé hodnoty o + 2,6 °C coţ
je nadprůměrné, druhé nejteplejší z historie měření. Tepleji bylo
jen v roce 1947. U sráţek to bylo jen 49 % dlouhodobého normálu. Celkem bylo jen 5 dní s deštěm,
kdy napršelo aspoň 0,2 mm.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
24,8
průměrná teplota ve [°C]
17,9

největší úhrn za den
12,2
max. [°C]
den
31,8
11.9.

den
17.9.
min. [°C]
5,6

den
22.9.

Říjen 2016
Průměrná teplota se lišila od dlouhodobé hodnoty o – 0,9 °C. Sráţek spadlo 152 % dlouhodobého
normálu. Celkem bylo sráţkových dnů 17, kdy napršelo alespoň 0,2 mm.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
40
průměrná teplota ve [°C]
8,36

největší úhrn za den
10,6
max. [°C]
den
25,4
1.10.

den
20.10.
min. [°C]
1,3

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

den
31.10.
/jb/

CHCETE POZNAT ZÁLUDNOSTI ORIENTACE V TERÉNU – MÁTE ŠANCI,
V OKOLÍ RADÍKOVA JE PŘIPRAVEN PRO VÁS „ORIENTEERING PARK“
Pokud se vypravíte na procházku do lesa a
půjdete po lesních cestách vlevo nebo vpravo od
asfaltky vedoucí od Šanců k ZOO, určitě se vám podaří
objevit několik z dvaceti stálých kontrolních stanovišť
pro orientační sport. Jsou to dřevěné hranoly o výšce
jeden metr se znakem kontroly, opatřené kleštěmi, které
slouţí pro potvrzení průchodu kontrolou. Štítky s čísly
jednotlivých kontrol jsou opatřeny elektronickými čipy,
které umoţňují elektronické evidování průchodu
kontrolou a měření času. Návštěvník si bude moci
vypůjčit kartičku a přiloţením ke kontrole se mu
bezkontaktně zapíše průchod kontrolou. Na stanovištích
které můţeme nazvat startem – při začátku a cílem na konci, si tzv. „vyčte“ svoji
kartu a vytiskne se mu výsledek jeho snaţení v lese. Najde tam čas strávený
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v lese a jednotlivé mezičasy mezi kontrolami.
Samozřejmě k tomu, aby mohli návštěvníci projít tuto trať, musí mít s sebou mapu. Celý projekt je
nyní ve výstavbě, po dokončení budou umístěny dvě informační tabule - jedna u ZOO a druhá u Fortu
Radíkov, které budou současně startem nebo cílem podle toho, odkud návštěvník vyjde na svoji trať
lesem. Na těchto místech bude moţné zdarma vyzvednout mapy a případně zapůjčit čipovou kartu.
Podobné „parky“ jiţ fungují v Jeseníkách u Vidnavy a u Bouzova. Tyto parky vybudoval Oddíl
orientačního běhu SK Haná Orienteering, ve spolupráci s Olomouckým krajem a za podpory státního
podniku Lesy ČR. Partnerem projektu je Fort Radíkov z.s. Park bude plně funkční do konce roku. O
tomto a dalších zajímavostech ze světa orienťáků najdete na webu: http://www.hanaorienteering.cz/
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
… … stále probíhá kácení stromů v ochranném
pásmu vzdušného vedení NN a VN 22 kV.
Pokud Lesy ČR s.p. dodrţí slovo, pak v
součinnosti s ČEZ Distribuce bude brzy
ukončeno kácení stromů od lokality Poţár aţ k
Radíkovu. Zatím byly vykáceny smrky
zahubené kůrovcem a příští týden budou
odstraněny olše a habry, které jsou nakloněné
k vedení. Ještě zbývá několik stromů na
soukromých parcelách, které ohroţují jak
vedení vysokého, tak vedení nízkého napětí.
Tento problém řeší ČEZ podle Energetického
zákona č. 458/2000 Sb. se soukromými majiteli
předmětných pozemků. Ale je to běh na
dlouhou trať, stejně jak to bylo s Lesy ČR s.p….
…staronový dodavatel prací spojených se zimní
údrţbou místních komunikací v Radíkově a
okolí byl TSMO a.s. vybrán. Je jím firma
„Sdruţení pro provádění zimní údrţby, které je
zastoupeno
prvním
členem
sdruţení
společností ROYAL CHEMICAL – ČR“. Pokud
nastanou problémy, můţete i vy přímo volat na

dispečink zimní údrţby TSMO a.s. tel.:
585 700 040, mobil: 605 201 686.
… problémy spojené s přidělením trvalého
bydliště na chaty se zabývala i naše KMČ.
Bydlet na chatě, mít nádobu na komunální
odpad, ještě neznamená, ţe vám k chatě bude
zajíţdět vozidlo TSMO a.s., nebo ţe vám
TSMO zajistí aţ k chatě zimní údrţbu,
bohuţel…..
……i letos na podzim se místní hasiči pustili do
svozu ţelezného šrotu. Parta se sešla a akce
se vydařila. Pokladník sboru byl s výsledkem
spokojen. Stále více občanům schází druhá
sběrová sobota města……
……i letos, ale v pozdějším termínu (3.4.12.2016), proběhly závody mašerů s centrem
RS Chata pod Věţí. Tentokráte mrazivé počasí,
i kdyţ bez sněhu, pejskařům přálo. Více
v dalším zpravodaji…..
…..v Lošticích probíhá výstava „Jubilejní 20.
ročník Loštického betlému“ u řezbáře Jaroslava
Beneše a to od 1.12.2016 do 6.1.2017, ke
shlédnutí denně od 14-18 hodin…….
/zv,jb/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová, Imrich Kulčár,
Milena Vašáková, Jarmila Nemravová
Leden : Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Václav Bahník,
Marie Procházková, Danuše Bednářová Ing., Anna Uhlířová, Ladislav Langer
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel Frank
CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším ţivotě.
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 Štěpánka
rodině Ondřeje a Jany Koňaříkových. Novému občánkovi Radíkova přejeme do života
hodně zdraví a rodině jen samé radosti.
Smuteční oznámení: Příbuzní, přátelé a spoluobčané se rozloučili s paní Věrou Kubáčkovou. Zemřela ve věku
nedožitých 86 roků.
/zv/
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Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má
svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vţdy středa 13:00 – 17:00 hod.
Ve středu 28.12.2016 bude DP uzavřeno– dovolená
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 )

1)

2)
3)

4)
5)

6)

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.
Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova byl ukončen
v pondělí 31.10.2016. Obnovení svozu bude počátkem dubna 2017.
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.
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.
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 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00.
V období vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů probíhat beze změn v řádném
svozovém termínu – tedy ve stanovených svozových dnech.
Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2017 je svozovým dnem vţdy úterý – lichý
týden
Svoz papíru: 3.1., 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 12.9.,
10.10., 7.11., 5.12.
Svoz plastů: 17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8.,
26.9.,
24.10., 21.11., 19.12.
6)
Upozorňujeme, ţe zábory veřejných prostor (komunikace, zelené
plochy) skládkami materiálů musí být povolené a vydáno rozhodnutí.
Kontrolu provádí Městská policie.
Zimní období je tady, tak upozorňujeme: Omezte parkování na veřejných komunikacích.
Umoţněte vozidlům firmy, která provádí v Radíkově zimní údrţbu průjezd a ošetření vozovek a
chodníků. V případě parkování, které neumoţní průjezd vozidla údrţby, nebude komunikace
udrţována.
Případné nedostatky v zimní údrţbě volejte přímo:
Dispečerská linka zimní údrţby TSMO a.s. tel.: 585 700 040, mobil: 605 201 686.

7) Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „ DŮLEŢITÁ 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/
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Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Krátké dny, dlouhé podvečery, venku zima, to je čas nejen pro
posezení u počítače nebo televize, ale i čas pro hezkou knihu.
Tu 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. Pohodu v teple
domova s knihou v ruce vám přeje pí. Večeřová.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Rok 2016 byl plný záţitků jak v klubu seniorů, tak jistě i v
ţivotě kaţdého z nás. Vše se pak bilancuje a střádají se další
plány, co v dalším roce vylepšit.
V měsíci listopadu proběhly v KS volby do vedení klubu, které
má toto sloţení:
Předseda KS – Prášilová Františka, zástupce - Kopečný Jan,
hospodář - Třísková Hana, pokladník Rešlová Anna, kulturní
referent - Gastová Hana, kronikářka - Procházková Marie.
Předseda volební komise: Jiří Bureš. Členové samosprávy:
Šašková Anna, Kopečná Svatava, Pospíšilová Věra.
V uplynulém období se nám dařilo
realizovat to, co jsme si naplánovali. Vše jsme
stíhali a nebylo toho málo. Na programu jsme
měli akce různého druhu, a tak si kaţdý mohl
vybrat. Navštívili jsme i Vlak legionářů, který byl
přistaven na olomouckém hlavním nádraţí.
Tradičně nás přitahuje Moravské divadlo, kde
jsme shlédli operetku Perly panny Serafinky.
Pozvali jsme člena filmového klubu s
promítáním krátkých, ale zajímavých filmů.
Také
jsme
navštívili
v

dušičkovém období olomoucký ústřední hřbitov, kde nás
zajímala část, kde jsou pochováni příslušníci ţidovské
menšiny, která ţila v Olomouci. Obdivovali jsme staré
kamenné náhrobky. Je to historie, na kterou se
zapomíná.
Ale
na
naše
jubilanty
jsme
nezapomněli. Letošní podzimní veselice pro seniory v
pavilonu A byla vydařená. Opětovně byla velká účast ze
všech klubů, které spravuje MMOl. Program byl umocněn
vystoupením profesionálních tanečníků, kteří nám předváděli standartní i latinskoamerické tance.
Potlesk nebral konce. Také se nám líbilo vystoupení skupiny děvčat, gymnastek z nedalekého Velkého
Týnce, které mělo vynikající úroveň. Z celého osazenstva našeho klubu jsme sice v loterii nic nevyhráli,
ale přáli jsme to jiným.
V chladnějším počasí nám zase bude dobře v klubu. Těšíme se na besedu s manţely Černými ze
Svatého Kopečka „O vánočních tradicích“. Poslední vycházkou chceme nasát plně vánoční atmosféru
centra Olomouce. Moţná to bude i nějaké město i mimo Olomouc, ale to záleţí na domluvě a
především na počasí.
Proto mi dovolte popřát všem občanům našeho Radíkova spokojené a radostné
Vánoce a v následujícím roce především zdravíčko !!!
Hezký čas vánoční v Radíkově
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová
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Městská policie je tu pro vás a je garantem dodrţování pořádku.
Zabezpečení rekreačních objektů v zimních měsících
Chatařská sezóna je jiţ za námi a v zimním období většina z nás přestává
jezdit na své chaty a chalupy. Na opuštěné rekreační objekty se hlavně v
zimních měsících zaměřují zloději, kteří zde hledají elektroniku, nářadí a jiné
cenné věci, které pak mohou rychle prodat. Další skupinou lidí vyhledávající
opuštěné chaty jsou lidé bez domova, kteří zde hledají útočiště.
Preventivní rady:
- 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.
- 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.
- Do okenních otvorů je dobré pořídit mříţe, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla nebo uzamykatelné
okenice a kování.
- Pokud můţete, kontrolujte objekt alespoň jednou za měsíc, nejlépe však častěji. Nebo aspoň poţádejte souseda, aby na něj dohlédl.
- Nezveřejňujte na sociálních sítích místo chaty a informace o Vaší nepřítomnosti v rekreačním zařízení.

Příjemné proţití svátků vánočních, veselého Silvestra a do nového roku 2017 hodně zdraví
vám přeje Městská policie Olomouc
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“ (Mladí hasiči byli na branném
závodě, připravili lampionový průvod, proběhl podzimní sběr
šrotu, rozsvícení vánočního stromečku a pozvali jsme
Mikuláše. Chystáme i další akce a máme plány na rok 2017…).
8. říjen 2016 - Branný závod požárnické všestrannosti – Nová
Hradečná
V sobotu 8. října jsme se v šest
hodin ráno sešli plni sil a odhodlání u
hasičské zbrojnice. Vyrazili jsme v
počtu 10 dětí a 2 dospělí na branný
závod do Nové Hradečné. Kvůli novým
pravidlům soutěže jsme museli na
poslední chvíli udělat řadu změn, takže
jsme byli zvědaví, jak to letos dopadne.
Kvůli těmto změnám jsme letos pro děti
připravili i jednodenní soustředění na
ploše u potoka. Družstvo mladších ve
složení Lenička Jílková, Pavlínka Jílková,
Mireček Řezníček, Honzík Řezníček,
Ondrášek Langer dostali startovní číslo
8. Družstvo starších ve složení
Markétka
Večeřová,
Leonka
Veverková, Tomášek Snášel, Karolínka Morbitzerová, Nikolka Langerová dostali startovní číslo
12. S dlouhým čekáním, díky vysoké oblibě této soutěže sborů, se při tomto závodě musí
počítat. V kategorii mladších závodilo celkem 40 družstev a v kategorii starších startovalo 45
družstev. Zima nás tentokrát neohrozila, měli jsme zázemí v místní tělocvičně. Novinkou byly
dvě běžecké dráhy, takže nám závody pěkně utíkaly.
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Naše děti se umístily velmi dobře a my jsme
měli milou povinnost gratulovat a pochválit je.
Družstvo mladších se umístilo na 9. místě,
družstvo starších se umístilo na 14. místě.
Po vyhlášení výsledků a předání cen, které
dostala všechna zúčastněná družstva, jsme se
už moc těšili na cestu domů do Radíkova za
svými rodiči.
14. říjen 2016 - Lampionový
průvod
Tentokrát v pátek 14. října jsme se opět po
roce sešli v hojném počtu u hasičské zbrojnice,
abychom rozzářili Radíkov světlem z lampionů.
Letos výjimečně nebyl průvod hallowenský a
dětem bylo líto, že se nemohly
pořádně namalovat.
U hasičské
zbrojnice jsme se sešli v 17 hodin a
než přišla tma, vytvořili jsme
si podzimní
ozdoby
do
našich
domovů. Když se setmělo, zapálili
jsme svíčky v lampionech a vyrazili do
radíkovských ulic.
Desítky dětí a dospělých neslo
plápolající světlo v průvodu, který se
již tradičně ubíral ulicemi Zedníkovou,
Na Pevnůstce a Malinovského.
Nejpůvabněji průvod působil tehdy,
když odbočil z hlavní ulice do lesa na
vršině a lampiony plnily svou úlohu.
V pořádku a bez úhony jsme se
vrátili ke zbrojnici. Počasí nebylo tak
chladné, jako v minulých letech, ale
i tak nám přišel vhod horký čaj,
punč a opečené špekáčky.
15. říjen 2016 - Podzimní sběr starého železa
I když se před každým sběrem diskutuje, zda akci udělat nebo ne, tak jsme se i tentokráte
v sobotu 15. října sešli a vyrazili do
ulic. Opětovně nás místní občané,
chataři a chalupáři nezklamali a
nepotřebné železo připravili k brance.
I letos jsme přistavený kontejner
docela slušně zaplnili. Po skončení
svozu jsme jako již tradičně, zasedli
k malému
občerstvení
v místní
hospůdce a akci vyhodnotili.
18.listopad
Členská schůze SDH

2016

–

Jednání řešilo čerpání dotací pro náš
sbor, akce ukončené v minulém
období i přípravu akcí závěru roku.
Šlo o přípravu Výroční valné hromady SDH 2016, Rozsvícení vánočního stromečku 27.11.,
přípravu zájezdu a prověření účasti, zajištění Mikulášské nadílky 3.12.
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27.listopad 2016 - Rozsvícení vánočního stromečku 2017
Na první adventní nedělní podvečer připravili vedoucí Mladých hasičů paní Klárka a Zuzka
s podporou svých rodin a ostatních členů místního hasičského sboru pro všechny přítomné
opravdu pěkný předvánoční zážitek. Byl to již 4.
ročník této akce, která byla zahájena slavnostním
zvoněním na místní zvonici. V následujícím programu
vystoupili místní děti z družstva Mladých hasičů, dívčí
Pěvecký komorní sbor Kassiopea z Olomouce
s pásmem předvánočně laděných písní a koled. Po
kulturním vystoupení byl rozsvícen u zvonice vánoční

stromeček a následoval malý ohňostroj.
Pro přítomné, kterých odhadem bylo kolem 80 dospělých a dětí, byl připraven vánoční
jarmark s možností koupě výrobků,
které zhotovili děti i dospělí.
V prostoru zbrojnice bylo na stole
nachystáno vánoční cukroví, pro
zahřátí dětí horký čaj, pro ty starší
horký punč. Kdo měl chuť, mohl si
zakoupit
čerstvý
bramborák.
Chyběla jen zimní idylka, která přišla
o den později. Co je ale
nejdůležitější? Tento podvečer se
stal
místem
k sousedskému
setkávání a povídání nejen o čase
vánočním. Akci podpořila i místní
KMČ. Poděkování patří všem, kteří
akci připravovali, ale i těm, kteří se
přišli podívat a nasát předvánoční
atmosféru.
3.prosinec 2016 - Mikulášská nadílka
Tradičně i letos zavítal Mikuláš se svým doprovodem do naší opravené hospůdky U Pulce.
Tam už na něho v teple čekalo 30 dětí. Všichni v napínavém očekávání. Jak štědrý bude
Mikuláš s andělem a obavy, jak moc budou letos zlobit čerti. Sešlo se hojně děti
doprovázejících rodičů, babiček a dědečků. Mikuláš byl hodně zvídavý a docela dobře věděl,
kdo je doma hodný a kdo zlobí. Děti se vykoupily básničkami nebo písničkami a tak nakonec
všichni dostali dárkový balíček a do pytle čert nikoho nesebral. Mikulášská nadílka jako vždy
byla zakončena pekelným diskem, kdy se mohly děti vyřádit. Ozvučení a DISCO zařídil DJ
Miloš – děkujeme.
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Poděkování patří opět těm ze SDH Ol.-Radíkov,
kteří napsali Mikulášovi, aby přijel a potěšil i
radíkovské děti.
Všechny přítomné, kteří zde byli poprvé po
rekonstrukci interiéru, zajisté mile překvapilo
čisté a útulné prostředí a hezká výzdoba.
Hasičské akce roku 2016 (poslední
akce roku …)
17. prosinec - Valná hromada SDH OlomoucRadíkov 2016

Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, kl zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/
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INZERCE
Prodejna HRUŠKA dále poskytuje své sluţby občanům, chatařům i chalupářům.
Prodejní doba o svátcích:
Pá

23.12. běžná prodejní doba
7,00 – 11,00 13,00-17,00
So Štědrý den 24.12. 7,00 – 11,00 hod.
Ne 1.svátek
25.12. zavřeno
Po 2.svátek
26.12. zavřeno
Út-Pá
27.- 30.12 běžná prodejní doba
7,00 – 11,00 13,00-17,00
So Silvestr
31.12. 7,00 – 12,00 hod.
Ne Nový rok
1.1. zavřeno
Po
2.1. běžná prodejní doba
7,00 – 11,00 13,00-17,00

Krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2017 hodně zdraví všem
přeje personál prodejny HRUŠKA v Radíkově

Buďte i nadále nakloněni nákupům zde v prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.
Personál prodejny vedoucí prodejny pí. Dagmar Mlíchová s prodavačkami Lucií Zatloukalovou a
Lucií Niezgodovou vás rády přivítají a obslouţí při nákupech pro váš štědrý vánoční stůl, ale i pro
silvestrovské oslavy a vítání nového roku 2017. Nabídku potravin, sladkostí, nápojů všeho druhu pro
děti a dospěláky, i věcí pro výzdobu vánočního stolu najdete v letácích.
/zv/

HOSPŮDKA U PULCE VÁS ZVE DO OPRAVENÉHO INTERIÉRU.
Provozovatel místní hospůdky U
Pulce Laďa Gabrlík vás zve i
v čase předvánočním k příjemnému posezení v nekuřáckém
prostředí nového interiéru.
Teplo z krbových kamen navodí
náleţitou pohodu.
Pokud chcete připravit nějakou
soukromou akci pro své přátele
a nebo i pro uzavřenou společnost, rádi vám vyhovíme.
Na Štědrý den 24.12.2016 je
naše hospůdka otevřena v době
19,00 – 24,00 hod.
Těší se na Vás Laďa Gabrlík
– tel: 774179808

/zv/
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Ukázka jak by mohla vypadat zima 2016/2017

Foto z 1.12.2016

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 Dosoudil, 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 6.12.2016 - vychází: 14.12.2016
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