PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV
Po několika letech mírných zim, započalo koncem roku 2016 pravé zimní období. Teploty blíţící
se aţ k - 20°C, celodenní mrazy a dostatek sněhu
téměř po celý leden 2017, to uspokojilo příznivce
zimních sportů jak na ledě, tak i na běţkách. Meteorologové dokonce prohlásili, ţe leden 2017 byl
nejstudenější za posledních 77 roků. Děti si zajezdily na sáňkách a bobech, ti šikovnější si zahráli
opravdický hokej se svými táty…..

Pozdrav z Welšského pobřeţí, větrného a chladného
Atlantiku, nám zaslali členové expedice radíkovských
hasičů s místním doprovodem.
Příspěvek na str. 3
Vpravo: V sobotu 17.12.2016 proběhla výroční valná
hromada místního SDH. Více na str. 4
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
6.12.2016 – 72. RMO
-majetkoprávní záležitosti
(prodej parcely č.117/4
k.ú. Radíkov u Ol., točna,
pro ČEZ Distribuce, pozemek pod trafostanicí)
-schválení
darovací
smlouvy stavby Radíkov,
lokalita Pod Bořím od
společnosti Hotel LAFAYETTE s.r.o. (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas, stezka pro pěší)
-darování pozemků parc. č. 311/2, 311/7, 326/2,
326/3 ostatní plocha v kú. Radíkov u Ol., od společnosti Hotel LAFAYETTE s.r.o. do SMOl
-zřízení služebnosti na provozování plynovodu na
parc.č. 311/2, 311/3, 326/2
-zřízení služebnosti na provozování sdružené
kanalizace dešťové, splaškové na parc. 311/2, na
travní ploše 311/1 a 311/22
-veřejná zakázka, služby mobilního operátora na
r. 2017-2019
-rozpočtové změny 2016
-sdružení obcí střední Moravy
-OZV o nočním klidu č. 7/2016
-rekapitulace oprav 2016
-OZV o školských obvodech spádových MŠ
-revize hranic obvodu působnosti KMČ
-změny v komisích
-riziková území při extrémních přívalových srážkách (studie proveditelnosti)
-využití dotací
14.12.2016 – 73. RMO
-OZV o nočním klidu, revokace
-veřejná zakázka FZŠ Hálkova, přístavba učeben, námitky
20.12.2016 – 74. RMO
-Česko-slovensko-čínská komora
-majetkoprávní záležitosti
-letiště, kanalizace
-hasičská zbrojnice Chválkovice, schválení varianty 3 k dopracování dokumentace
-rozpočtové změny 2016
-stanovisko SMOl k projektům sociálního bydlení
-dopravní studie OKR
-elektronický odbavovací systém v MHD
-Regionální televizní vysílání, smlouvy
-protikorupční strategie SMOl
-zahraniční služební cesty 2017
27.12.2016 – 75.RMO
-rozpočtové změny 2016
-zimní stadion, nájemní smlouva
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10.1.2017 – 76. RMO
-Jihoslovanské mauzoleum, 2. etapa
-projekt podpory plánování sociálních služeb
-modernizace tramvajové tratě 1. máje, projektový záměr
-Jilemnického, Nedvězí centrum-dopravní opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace
-rekonstrukce podchodu Brněnská, poskytnutí
dotace
-Kollárovo náměstí, územní studie
-změny v KMČ č. 27 Týneček
Provoz zimního stadionu
-tramvajová trať Sokolská – Zámečnická
24.1.2017 – 77. RMO
19.12.2016 - 13. ZMO
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny 2016
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2017
-majetkoprávní záležitosti (schválení změn týkajících se k. ú. Radíkov u Ol. dle rozhodnutí RMO)
-OZV č.6/2016 o místním poplatku za provoz,
systém shromažďování, sběru, příjmu, třídění,
využívání a odstraňování odpadů na rok 2017
-OZV č.7/2016 o nočním klidu na území SMOl
-OZV č.8/2016 o školských obvodech ZŠ jejichž
zřizovatelem je SMOl
-OZV č.9/2016 o spádových obvodech MŠ jejichž
zřizovatelem je SMOl
-Sdružení obcí střední Moravy
-Plán odpadového hospodářství SMOl
-SK Sigma, delegování zástupců SMOl na valnou
hromadu
-kú. Radíkov u Olomouce, lokalita RD ul. Pod
Bořím, darování pozemků, služebnost a pod – viz
72.RMO dne 6.12.2016
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
Prosinec (19.12.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 11/2016
-došlá a odeslaná pošta
-problematika dodržování
doby nočního klidu
-informace z pracovního
výboru na IZ HZ Radíkov,
víceúčelový objekt
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-negativní stanovisko KMČ k prodeji parcely č.
573 – skalka
-vyžádané informace pro Policii ČR V. Bystřice
-informace o východní tangentě
-info o návrhu rozpočtu SMOl na rok 2017
-problematika lokality ul. Pod Bořím
-nová kládová houpačka na dětském hřišti
Leden (9.1.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 12/2016
-informace o místním šetření s Ing. Štěpánkovou
-v plánu investic SMOl není oprava vodárenské
nádrže, pouze příprava PD na IZ Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt
-vydaná vyhláška č.7/2016 SMOl o nočním klidu
-upřesnění soupisu opravných prací na místních
komunikacích v r. 2017
-problematika přidělování trvalého bydlení v rekreačních objektech, podklady pro nám. primátora PhDr. Urbáška

Plán jednání KMČ v r. 2017
(pondělí 19,30 hod.)
13. března
10. dubna
15. května
12. června
10. července
14. srpna
11. září
9. října
13. listopadu
11. prosince
Poznámka: Termín může 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/

RADÍKOVŠTÍ HASIČI VE WALESU
V období 12. - 15. ledna 2017 navštívili zástupci SDH Olomouc-Radíkov naše kamarády ve
Walesu. Hlavním cílem bylo oplatit jejich návštěvu a také proměnit plané řeči ve skutečnost. Program
byl připravený a zorganizovaný na minuty, a tak jsme při pobytu nechtěli promarnit ani chvilku.
Průvodce nám po přistání na letišti Bristol dělal Jarda Mykisa, který pro nás zajistil jednak dopravu z letiště a také skvělé ubytování. Naše skupina měla 6 členů – bratři Aleš a Karel Morbitzerové,
Lukáš Hudec, „krajánek“ Jan Rudický, Petr Bernard a podporovatel našeho hasičského sboru Petr
Machalec. V rámci nabitého programu jsme viděli města Mumbles a Swansea, kde žijí naši staří známí. Prošli jsme se po větrném mořském pobřeží, seznámili se s místními občany a rodinami našich
welšských kamarádů. Také jsme navštívili stanici záchranářské pobřežní služby a byli u toho, když
spustili záchranářskou loď do mořských vln.
V rámci večerních toulek jsme
také zavítali do soukromého pivovaru PILOT, který vaří „Radíkovské
pivo“/viz foto/. To jsme měli možnost ochutnat již loni v létě i u nás
v Radíkově při návštěvě welšanů.
Vrcholem zajímavého programu a
„dnem D“ byla návštěva zápasu
SWANSEA : ARSENAL anglické
fotbalové PREMIERE LEGUE. Jaké
bylo naše překvapení, když se
v polovině zápasu objevilo na světelné tabuli oznámení „Vítáme hasiče z Radíkova“ doplněné společným
fotem. Podpis Petra Čecha se nám
sice získat nepodařilo, ale viděli
jsme jeho hru naživo téměř z 50
metrové dálky. I když výsledek zápasu 0:4 nebyl pro Swansea příjemný, my jsme si ale zápas užili a
hlavně onu nezapomenutelnou atmosféru na stadiónu při návštěvě cca 20 000 diváků. Čas utíkal velmi rychle a tak jsme bohužel nestihli ani všechny plánované akce. Se všemi jsme se loučili se slovy
„na viděnou v červnu 2017 u nás v Radíkově!“. Na kamarádech z Walesu bylo vidět, že se do našeho
Radíkova opět těší.
Nezbývalo než koupit pár suvenýrů a vydat se na cestu domů.
PS.: fotbal byl skvělý, ale jak nám zdůraznili všichni z Walesu - to není nic proti ragby. Až vyrazíme do
Walesu zase někdy příště, tak se podíváme i na hru jejich špičkového ragbyového týmu….
/pb/
Dovětek: Náklady na pobyt a cestu si účastníci hradili ze soukromých zdrojů.
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA MÍSTNÍHO SDH OLOMOUC-RADÍKOV 2016
Renovovaná místní hospůdka U Pulce v příjemném prostředí přivítala v sobotu 17.12.2016 členy
místního SDH (z 50 členů se účastnilo 32) se svými hosty a to zástupce města Olomouce členku ZMO
paní Mgr. Machovou, vedoucího odboru ochrany Ing. Langra, zástupce Hanáckého okrsku
Mirka Sourala a zástupce okolních sborů patřících do hanáckého okrsku a to z Droždína,
Lošova, Holice, Chválkovice, Olomouc-město.
Byla to opět příležitost zhodnotit vlastní činnost
SDH Olomouc-Radíkov včetně družstva Mladých hasičů pod vedením Klárky Langrové a
Zuzky Snášelové.
Přítomné přivítal starosta sboru bratr Mirek
Nemrava. Videoprezentaci aktivit sboru v roce
2016 za nemocného Petra Bernarda se zdarem komentoval Jarda Kovačík. Tradičně výstižná a vtipná zpráva hodnotila jak odbornou
činnost hasičů v Radíkově, tak součinnost při
hašení požáru chaty na Dolansku, požár
v místní hospůdce U Pulce a to 3x. Zprávu o
činnosti zásahové jednotky přednesl Jirka
Švestka i s náměty, kde je třeba co zlepšit. Bilancovala se účast na hasičských soutěžích,
sportovní i kulturní akce pořádané místními
hasiči pro občany, chataře a chalupáře.
Vedoucí odboru ochrany Ing. Langr presentoval zpracovaný investiční záměr „Radíkov,
Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt“. Cílem
záměru je zlepšit po více jak 50 letech důstojné
zázemí nejen pro hasiče a jejich hasičskou
techniku, ale současně vytvořit i prostor pro
setkávání místních seniorů, dětí, hasičského
dorostu i využít prostor pro cvičení maminek
s dětmi apod.
Za dlouholetou obětavou práci pro SDH byli oceněni: bratr Pavel Hudec za 20 let členství v SDH.
Výbor SDH popřál také příznivkyni hasičů paní Mgr. Machové k životnímu jubileu hodně zdraví i úspěchů v práci pro hasiče.
Přítomní hosté závěrem slavnostního dopoledne popřáli sboru příjemné Vánoce, hodně úspěchů
a zdraví do nového roku 2017. Předseda KMČ poděkoval hasičům za práci pro Radíkov i za to, že
hýbou sportovním i kulturním životem zde v Radíkově. Závěrečné tradiční občerstvení přešlo v další
volnou zábavu.

POČASÍ
Listopad 2016
U srážek to bylo 78 % dlouhodobého normálu. Celkem bylo 11 dní s deštěm, kdy napršelo aspoň 0,2
mm. Přesto srážkový deficit trvá.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]

největší úhrn za den

den

49

17

19.11.

průměrná teplota ve [°C]

max. [°C]

den

min. [°C]

den

3,73

14,7

22.11.

-5,4

30.11.

Prosinec 2016
Zajímavý byl 10. prosinec, kdy v Česku padaly teplotní rekordy. Naměřilo je 30 stanic, tedy asi pětina
míst s dobou měření přes 30 let. Nejtepleji bylo v Husinci 13,8 °C, u nás bylo 7,24 °C. Přesto, že se
déšť objevil ve 12-ti dnech, napršelo jen 18 mm.
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srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]

největší úhrn za den

den

18

4,6

25.12.

průměrná teplota ve [°C]

max. [°C]

den

min. [°C]

den

- 0,77

7,24

11.12.

- 8,7

31.12.

Hodnocení roku 2016
Průměrná roční teplota vzduchu byla 8,4 °C, což je o 1,4 °C více než teplotní normál. Rok 2016 byl
hodnocen jako velmi teplý (teplotně silně nadnormální). Měsíce červen, červenec a září jako velmi
teplé (silně nadnormální) a měsíc únor jako mimořádně teplý (mimořádně nadnormální). Jako chladný
(podnormální) byl hodnocen měsíc říjen. Nejteplejším měsícem roku byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 18,3 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou –2,2 °C.
Leden 2017
Zima se objevila 5.1., kdy začalo vydatně sněžit (120 až 150 mm) a navíc klesly teploty hluboko pod
nulu. To je nezvyklý jev, protože obecně platí, že sněžením se uvolní teplo kondenzační a oteplí se.
Už 7.1. se dalo jezdit v okolí Radíkova na běžkách, bylo možné uskutečnit i přejezd Nízkého Jeseníku
z Domašova nebo Moravského Berouna. Tento stav trvá neuvěřitelně dlouho přesto, že přišla na začátku února silná obleva. Do toho ještě napadal další sníh. Od 6.2. dokonce klesly teploty pod nulu.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]

největší úhrn za den

den

260 (sněhu)

120 (sněhu)

6.1.

průměrná teplota ve [°C]

max. [°C]

den

min. [°C]

den

- 7,1

3,5

4.1.

- 22,0

7.1.

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

/jb/

15. ROČNÍK RADÍKOVSKÉ „PATNÁCTKY“ SE BĚŢEL 4. ÚNORA 2017 A BYL
V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH.
Nechce se to ani věřit, ale pořadatelé této akce jsou stále věrní Radíkovu. Hybatelem závodu je
radíkovský občan Ing. M.Osladil s firmou IRICO
OLOMOUC a kolem něho parta kamarádů na
které je spolehnutí. Připravit a zabezpečit závod,
který se běžel jako „Memoriál Ing. Ivana Cahela“
a je součástí „Velké ceny vytrvalců Olomouckého
kraje 2017“, chce i organizační schopnosti. Zázemí závodu již tradičně poskytuje chata Pod
věží. Závodu se účastní běžci z celé Moravy.
Letošní zima připravila pro závod teploty slabě
nad nulou, ale přidala oproti posledním rokům
bohatou vrstvu rozbředlého sněhu cca 25 cm.
Cesty byly převážně lesní, částečně i asfalt, profil
zvlněný.
Do cíle závodu doběhlo celkem 106 běžců.
V závodě žen na jedno kolo v délce 7 800 m byla
první v cíli Esentierová Adéla v čase 33:14 min.,
v kategorii mužů na 2 kola byl první Pelíšek David v čase 58:59 min. Děti běžely na trati 700 m ve 3
kategoriích.
Výsledky všech účastníků závodu možno dohledat na:

http://www.liga100.cz/?option=com_content&view=article&id=75
Všichni účastníci závodu obdrželi cenu a občerstvení. Tak na shledanou v roce 2018.
/zv/

VÍTE, ŢE . . . .
… … nikoliv na Vánoce, ale až po Novém roce
se investorovi a KMČ podařilo zajistit zprovoznění veřejného osvětlení na ulici Pod Bořím.
Proběhla řada osobních jednání investora s
ČEZem a KMČ s TSMO a.s. a tak počátkem
ledna 2017 se konečně rozsvítilo pro 4 obydleRadíkovský informační zpravodaj 1/2017

né RD. Podobné problémy i jinde byly způsobeny reorganizací u ČEZ, tak jak bylo publikováno v tisku. V lokalitě se dořešila zimní údržba, odvoz odpadů a v lednu bylo doplněno stanoviště na kontejnery.….
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……opětovně se ve dnech 3.- 4.12.2016 sešli
příznivci závodů psích spřežení. Podzimních
závodů se před zimní sezonou účastnilo 91
závodníků z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska
a Německa. Pořadatelem byl Hanácký Muscher

club. Hlavní pořadatelce paní Mackové se závod povedl a měl velikou propagaci nejen
v tisku, ale i v televizních aktualitách. Sezona
na kárách skončila a příznivce tohoto sportu
letos vítá pěkná zimní sezona s dostatkem
sněhu. Tak hodně zdaru…..
……z pohledu většiny občanů lze zimní údržbu
místních komunikací hodnotit celkem kladně.
Delší sněžení a namrzající srážky sice vyvolávají připomínky, ale to se KMČ spolu s TSMO
a.s. a dodavatelskou firmou snaží řešit. Operativní schůzka s vedoucím zimní údržby TSMO
a.s. panem Zívalou s upřesněním povinností
proběhla na místě v Radíkově 17. ledna. Dodatelem prací je firma Royal Chemical – ČR s.r.o.,
která dělá zimní údržbu i na Sv. Kopečku,
Droždíně a Lošově.….
……i letošní jaro 2017 bude obdobím úklidu
domácností, dvorů, zahrad i okolí Radíkova.
Akce „Ukliďme Česko i kolem Radíkova“ bude v
sobotu 8. dubna, navazovat bude 22. dubna
hasičský sběr šrotu a 29. dubna sběrová sobota
TSMO a.s. Další podrobnosti budou v dalším
čísle Radíkovského informačního zpravodaje č.
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2/2017, který vyjde ve 14. týdnu……
….. zástupce naší KMČ a KMČ Sv. Kopečka,
Droždína, Lošova, Chválkovic, Bělidel se
účastnili 24. ledna informativní schůzky na
obecním úřadě v Samotíškách týkající se dopadu východní tangenty, která se intenzivně
připravuje na dopravní obslužnost. Diskuse se
týkala budoucího dopravního spojení z oblasti
kolem Sv. Kopečka do Olomouce. Tangenta by
na jedné straně měla odvést dopravu
z přetížené ulice Chválkovické, především odklonit tranzit od Šternberka na novou dálniční
komunikaci (východní tangentu) z oblasti před
Týnečkem, kolem penzionu Pohoda do lokality
směrem k Holici (oblast poblíž Olympie)
s možností napojení na stávající jižní dálniční
obchvat Olomouce. Na druhé straně je v návrhu
řešení, kdy dojde k přerušení spojovací komunikace mezi Chválkovicemi a Samotíškami,
neboť zatím není souhlas s překlenutím dálnice
u penzionu Pohoda nadjezdem, hovoří se i o
zahloubení podjezdem. Variantně se předpokládá odvedení dopravy od Samotíšek do oblasti Bělidel, kde dálnice estakádou přechází
železniční trať směrem na Velkou Bystřici/Bruntál. Tam by nová silnice souběžná s
dálnicí podcházela dálnici na estakádě s dalším
pokračováním k centru Olomouce. Je mnoho
problémů k řešení a tak uvidíme. Řada občanů
má práci v lokalitě Chválkovic, Bělidel, děti jezdí
do školy ve Chválkovicích …….
.…. v 4. čtvrtletí r. 2016 byly po mnoha letech
aktualizovány ve městě Olomouci obvody působnosti jednotlivých KMČ a schváleny následně RMO. Dříve obvody KMČ přesně kopírovaly
hranice katastrálních území KMČ. Změna u
KMČ č. 21 je v tom, že do „působnosti“ naší
komise se dostává část katastrálního území
Lošova a to lokalita pevnůstky, k hájence u
Zdiměře a následně až těsně nad lokalitu Dolního Vinohrádku, k polím na Veskovském. Katastr Lošova se nemění, stále je vše ze zákona
obec Olomouc a ve shodě s KMČ Lošov……..
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr.
Karel Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena
Večeřová
Březen: Ivo Škvařil, Josef Schwarz, Vlastimil Smrkta, Marie
Kubíčková
Duben: Silvie Šeflová, Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska,
Jaroslava Nádeníčková, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová
PaedDr., Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Antonína
Smrktová
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 žijí 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….
/zv/

Sdělení občanům
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má
svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Od 1.2. aţ do 31.5 je moţná platba za odvoz komunálního a separovaného odpadu. Částka je stejná jako
v roce 2016 a to 660/330 Kč na rok. Lidé, kteří letos dosáhnou 80-ti let a letos narozené děti mají odvoz popelnic
zdarma.
Od poloviny března, kdy vám dojdou domů sloţenky z
MMOl se vybírají poplatky za psy. Na pracovišti je moţno provést 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 ít a č e )

Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 . Pouze: St 13:00 –
17:00 hod.
1) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven počátkem dubna 2017.
Jakékoliv odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/, včetně objemného odpadu na kontejnerová stanoviště je zakládáním černé skládky s možným zahájením správního řízení a navazujícím
postihem. Je na vás všech, jak bude vypadat okolí stanovišť kontejnerů. Dodržujte pravidla třídění
odpadů. Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním režimu a to středa - sudé týdny.
2) Svoz bioodpadu přes zimní období bude 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.
3) Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2017 je svozovým dnem
vţdy úterý – lichý týden
Svoz papíru: 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 12.9., 10.10.,
7.11., 5.12.
Svoz plastů: 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8., 26.9., 24.10.,
21.11., 19.12.
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4) Zimní období ještě trvá a tak upozorňujeme: Omezte parkování na veřejných komunikacích.
Umožněte vozidlům firmy, která provádí v Radíkově zimní údržbu, průjezd a ošetření vozovek a
chodníků. V případě parkování, které neumožní průjezd vozidla údržby, nebude komunikace udržována.
Případné nedostatky v zimní údrţbě volejte přímo:
Dispečerská linka zimní údrţby TSMO a.s. tel.: 585 700 040, mobil: 605 201 686.

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
605 201 686
585 700 035
/zv/

Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Svátky Vánoc a Silvestr je pryč, krátké dny se začínají prodlužovat, (a jak se říká na Hromnice o hodinu více),tuhá zima ale na
dlouhé vycházky moc neláká. Stále je to čas nejen pro posezení u
počítače nebo televize, ale i čas pro hezkou knihu.
Tu si můžete 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 knižním fondu Knihovny města Olomouce. Pohodu v teple domova s knihou v ruce vám přeje pí. Večeřová.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
V předvánočním
týdnu
jsme
se
21.12. sešli v naší
klubovně v hojném
počtu, abychom si
v příjemné předvánoční pohodě popovídali u horkého
punče nebo čaje,
zazpívali vánoční koledy a rozdali drobné dárky s přáním
krásného a pohodového konce roku 2016. Letos již proběhlo několik akcí KS. Začíná únor a již máme za sebou
jednu dvanáctinu nového roku, do kterého jsme si patřičně
přáli zdraví, štěstí a hojnost pokoje. Zimní měsíc nabídl spoustu možností kulturního vyžití, a tak jsme
si i dle toho naplánovali naši činnost na další období. Využili jsme nabídky bezplatné návštěvy v Muzeu
umění, kde nás provázela sympatická průvodkyně "hotový anděl", která věděla hodně o expozici
„Šumění andělských křídel“. Je obdivuhodné, jak
celé generace po celé věky oslavují tyto andělské
bytosti krásnými obrazy nesmírných hodnot.
Vskutku bylo se na co dívat. Další týden byla oslava jubilantky paní Aničky Uhlířové, které jsme popřáli a strávili s ní při její oslavě příjemné odpoledne.
Další týden následovala návštěva Solné jeskyně,
jejíž prostředí zcela určitě prospělo našemu zdraví.
Každý rok si dopřáváme tento krátký ozdravný pobyt
s podporou našeho zřizovatele. Následující týden
jsme oslavili narozeniny paní M. Jarošové ze Sv.
Kopečka. Nejstudenější měsíc letošní poctivé zimy
máme za sebou, únor to snad teplotně vylepší a
Radíkovský informační zpravodaj 1/2017
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budeme očekávat pomalu jarní sluníčko.
Na březen plánujeme návštěvu Moravského divadla s derniérou opery CARMEN a budeme dál uvažovat o dalším našem kulturním vyžití. Rádi bychom navštívili i výstavu František Josef I. v Olomouci ve Vlastivědném muzeu s ohledem na skutečnost, že v Olomouci mnohokrát pobýval a také provedl
inspekci na radíkovském Fortu. Je dobré nezapomínat na panovníky, kteří si vzpomínku zaslouží. Ještě nás láká nová výstava neobvyklých fotografií p. Šetlíka. A jelikož je stále chladno budeme zatím využívat i teplo našeho klubu seniorů.
Hezký zimní čas v Radíkově
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová

/fp/

Městská policie je tu pro vás a je garantem dodrţování pořádku.
Odchyty psů
V neděli 8.1.2017 po deváté hodině večer vyjížděli strážníci Městské policie Olomouc prověřit telefonické oznámení do Radíkova na ulici Přehradní. Na
místě hlídku kontaktoval sedmačtyřicetiletý muž, který zde odchytil volně se
pohybujícího psa rasy Dalmatin. Strážníci si psa převzali a následně jej převezli
do Útulku ligy na ochranu zvířat.
Je důležité si uvědomit, že obec
má ze zákona povinnost postarat
se o nalezené toulavé zvíře (zákon
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů). Městská policie je orgánem města, a proto je
oznámení na městskou policii považováno jako oznámení
nálezu obci, které následně vzniká povinnost se o nalezené zvíře postarat. Speciálně proškolení strážníci takto
převezou psa do Útulku ligy na ochranu zvířat v Olomouci
– Neředíně, kde je pes následně umístěn do kotce. Za
poslední tři roky takto strážníci převáželi do útulku 1 282
psů.
Co dělat v případě nálezu psa:
Kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa převezmou a předají ho do příslušného útulku,
pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli.
Pokud se k Vám přidal pes a nevidíte majitele, zkuste nejprve počkat na místě, než budete postupovat
podle předchozích doporučení.
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 soutěţi
v Těšeticích, delegáti našeho SDH navštívili valné hromady
okolních sborů Hanáckého okrsku, připravujeme ţádosti o
dotace na podporu činnosti SDH Ol.-Radíkov, chystáme ples
2017…).
7. leden - VVH SDH Lošov
I kdyţ venku bylo minus 15°C, tak se v kulturním domě sešlo okolo 40 hasičů – napůl hostů a
napůl domácích. Hodnotily se především sportovní úspěchy týmu
muţů a ţen. Překvapil nás počet absolvovaných závodů – muţi 14 a
ţeny 4. Za náš sbor jsme ocenili aktivní generační výměnu a jednoznačné vítězství na naší Netradiční soutěţi. Na závěr schůze
pozdravil všechny přítomné velitel Milan Knop přes Skype komunikaci, toho času pracovně u našich západních sousedů. Po schůzi a
výborném řízku jsme předali krabici na putovní pohár a podebatovali s místními o radostech a strastech hasičského ţivota.
7. leden - TŘÍKRÁLOVÝ GULÁŠ
U tradiční gastronomické akce se sešli letos zájemci v místní
hasičské zbrojnici. Tradiční setkání při guláši se opět vydařilo. TenRadíkovský informační zpravodaj 1/2017
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tokráte vařili bratři Marek a Tomáš Řezníčkovi. I kdyţ na „sále“ ve zbrojnici moc teplo nebylo,
přesto byli přítomní degustátoři s výsledkem nadmíru spokojeni. Poděkování patří oběma kuchařům i odbornému dozoru Lukáše Hudce ….
7. leden – VVH SDH Droţdín
Delegáti – Jarda Kovačík a Pavel Hudec byli na místě konání valné hromady v hospodě
„U Šišků“ včas. Byli jsme vřele přivítáni spolupracujícím „gulášníkem“ Baronem, který nám
pravidelně zabezpečuje část bufetu na naší Netradiční hasičské soutěţi v Radíkově, starostou
SDH Milanem Bráblíkem, Petrem Spáčilem - šéfem Hanáckého okrsku. Z naší strany patří poděkování i dalším členkám a členům SDH jak při mikulášské nadílce, tak i při organizačním zajištění soutěţe v Radíkově. Úvodem byli přivítáni hosté z MMOl (Mgr. Machová, Ing. Langr),
ale i přítomní zástupci SDH Hanáckého okrsku. Program výročky měl přes 20 bodů odpovídající bohaté činnosti droţdínských hasičů. Předneseny byly hodnotící zprávy jak zásahové jednotky, sportovního druţstva, druţstva dětí i druţstva ţen i úkoly do dalšího roku 2017. Jarda Kovačík přednesl na fóru zdravici od radíkovských hasičů. V příjemném rozmaru jsme se domů
dostali díky výpomoci Filipa Hudce bez problémů.
14. leden – VVH Chválkovice
Delegáti – starosta Mirek Nemrava a Pavel Hudec. Přijeli jsme jako první z hostů, přivítání
proběhlo důstojně i s chutným předkrmem. Jednání valné hromady zhodnotilo činnost sboru
za uplynulý rok 2016 i cíle, které chválkovický sbor čekají, včetně nové připravované zbrojnice.
Závěrečný gulášek s chlebem a pivečko bylo vynikající. Jako vţdy jsme tam vydrţeli z hostů
nejdéle. Rozloučili jsme se a v 17.15 jsme odcházeli na autobus směr Radíkov.
21. leden - Soutěţ Ratajský soke /Těšetice
V sobotu 21. ledna jsme se podruhé zúčastnili závodu ve vázání uzlů Ratajský soke, která se konala v Těšeticích - Ratajích. Počasí nás nemohlo ohrozit, závod se konal
v příjemném prostředí místního kulturního domu, kde pro nás bylo vše vzorně
připraveno.
Cílem tohoto závodu je, co nejdříve a
bezchybně uvázat pět uzlů - plochou
spojku, zkracovačku, lodní uzel, tesařský
uzel a ten nejtěţší - úvaz na proudnici.
Druţstvu mladších se podařilo obhájit
loňské třetí místo. Druţstvo starších se
umístilo na 15. místě. Důleţité je, ţe děti
umí vázat uzly bez chyby, tedy bez
trestných bodů. Do příště jen natrénujeme rychlost vázání.
Domů jsme odjíţděli spokojeni, s dobrou
náladou a dalším pohárem v rukou.
28. leden - VVH HOLICE
Tradičně nabitý program u hasičů v Holici. Precizně zpracované zprávy popsali bohatou
činnost v minulém roce. V Holici především aktivně podpořili KMČ a během roku proběhlo 6
kulturních akcí včetně kladení věnců. Zajímavá byla také zpráva hospodáře. Bylo vidět, ţe sbor
vyuţívá aktivně nejen dotací a preventivní činnosti na školách, ale také poţárního dozoru
k navýšení příjmu do pokladny. Jak jsme se dozvěděli, v minulém roce hasiči v Holici opravili
část hasičské zbrojnice, dostali starší vozidlo AVIA, jejich rajónem jiţ bude pouze městská část
Holice a dostali na starost protipovodňové bariéry.
Ing. Jan Langr připomněl, ţe letos to bude právě 20 roků, kdy Olomouc postihla velká
povodeň. Na závěr přednesli své zdravice a přání přítomní hosté a jako úplnou tečku oznámili
2 členové sboru, ţe v roce 2017 budou mít svůj svatební den. Bohuţel oba páry zvolili sobotu
17.června 2017 a tak se hned omluvili z naší Netradiční soutěţe v Radíkově.
10. únor - Jednání výboru SDH Ol. Radíkov
Řešila ţádost o dotace od magistrátu města Olomouce, doplnění vybavení SDH, rok 2017 –
125 let od zaloţení našeho sboru, 11. ročník Netradiční hasičské soutěţe, další akce roku
2017, doladění letošního plesu.
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Hasičské akce roku 2017
DATUM
7. leden
21. leden
11. únor
18. únor
2. duben
8. duben
22. duben
duben
28. duben
29. duben
13. květen
20. květen
květen
27. květen
16. - 18. červen
24. červen
15. červenec

AKCE
Tříkrálový guláš – připravili bratři Řezníčkové, zdařilá akce
Soutěţ Ratajské soke/Těšetice
Dětský karneval
Tradiční Hasičský ples
Smrtná neděle – chození s jedličkou
2. ročník akce Úklid lesa kolem Radíkova–garant A. Morbitzer
Jarní sběr starého ţeleza v Radíkově
Závody CTIF Velký Újezd
Stavění májky, pálení čarodějnic
Sběrová sobota TSMO a.s.
Okrskové kolo Chválkovice
Sobota – Branný závod pro rodiče a děti
Soutěţ v poţárním útoku Olomouc/Plamen
4. ročník akce Hasičský pochod kolem Radíkova, kácení máje a
program pro děti
11. ročník Netradiční hasičské soutěţe
Ukončení před prázdninami „Výlet Bílá Opava“
PRÁZDNINY
Narozeninová sobota
Rafty s hasiči
Fotbálek ŢENATÍ - SVOBODNÍ

Pořádá
Mladí hasiči

Mladí hasiči

Mladí hasiči
Mladí hasiči

Mladí hasiči
Mladí hasiči
SDH a Mladí
hasiči
Mladí hasiči

Hasičská soutěţ O pohár starosty Kobylí
12. srpen

Litovelský otvírák (poţární dozor)
RUSOVCE 2017 (SK)

2. září

Ahoj prázdniny/Radíkov
ZÁVĚR ROKU SE BLÍŢÍ

Mladí hasiči

Hasiči na náměstí v Olomouci
30. září

Soutěţ v poţárním útoku/Droţdín

říjen

Branný závod v poţárnické všestrannosti/Plamen

Mladí hasiči

říjen

Drakiáda u doubku/Radíkov

Mladí hasiči

7. říjen

Holický kombajn/Holice
Podzimní sběr starého ţeleza v Radíkově

27. říjen
3. prosinec
prosinec
16. prosinec

Halloweenský lampionový průvod
příprava na jarmark a Rozsvícení vánočního stromečku/Radíkov
Mikulášská nadílka – předběţný termín
Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2017

Mladí hasiči
Mladí hasiči

INFO: Pořadatelem neoznačených akcí je SDH Ol.-Radíkov
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Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, kl zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA dále poskytuje své
sluţby občanům, chatařům i chalupářům.
Těšíme se na vaše nákupy u nás.
Personál prodejny - vedoucí pí. Dagmar Mlíchová s prodavačkami Lucií Niezgodovou a nově
paní Taťánou Langerovou vás rády přivítají a
obslouží při nákupech i v letošním roce 2017.
Lednové období, kdy jsme spotřebovávali vánoční cukroví a silvestrovské zásoby, skončilo. Nadbytečných kalorií jsme se zbavili a nic nebrání
vašim nákupům u nás.
Najdete u zde i nabídku zdravých potravin,
dostatek ovoce i zeleniny. K orientaci vám pomohou i letáky ve vašich schránkách nebo přímo
v prodejně.

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší v prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.
V dalších číslech zpravodaje se ohlédneme za historií výstavby naší prodejny.

/zv/

HOSPŮDKA U PULCE VÁS ZVE DO OPRAVENÉHO INTERIÉRU.
Provozovatel místní hospůdky
U Pulce Laďa Gabrlík vás zve i
v zimním čase k příjemnému
posezení v nekuřáckém prostředí nového interiéru.
Teplo z krbových kamen navodí
náležitou pohodu.
Pokud chcete připravit nějakou
soukromou akci pro své přátele,
nebo i pro uzavřenou společnost, rádi vám vyhovíme.
Těší se na Vás Laďa Gabrlík
– tel: 774179808
/zv/
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