PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV
Vpravo:
Radíkovští kluci
vyráţí na klapání r. 2016..

Vlevo:
Velikonoční
zátiší s klapači

Mnozí občané Radíkova
zdobí před Velikonocemi
své předzahrádky…Díky…
Dole: Vodník letošní jaro
pohlídá. Jsem tu od 31.3.

Po sobotním klapání dostávají kluci odměnu…
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
24.1.2017 – 77. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
(nevyhovuje se prodeji
parcely č. 573 kú. Radíkov u Ol., lokalita radíkovské skalky),
-souhlas s věcným břemenem na provozování
kabelového vedení nn na
pozemku parc. č. 744 –
ostatní plocha v kú. Radíkov u Ol. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, (pozemek pod trafostanicí)
-veřejná zakázka Ulice 1. máje – rekonstrukce
tramvajové trati
-Jeremenkova ulice, cyklostezka
-parkovací systém na Sv. Kopečku, projektový
záměr (dotace z operačního programu doprava
2014-2020)
-dopravní ústředna, projektový záměr
-SMS parkování
-návrh na modernizaci plaveckého stadionu
v Olomouci
-opravy komunikací 2017
-opravy mostů a zastávek MHD
-program „Evropské město sportu 2017“, rozpočet
-Lošov hráz, další postup
-zpráva a plnění koncepce jednotek SDH SMOl
-Prevence kriminality
-kontrola hospodaření Hřbitovy města Olomouce
-organizační záleţitosti „Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek SMOl a.s. a jeho příspěvkových organizací“
7.2.2017 – 78. RMO
-majetkoprávní záleţitosti (darování ideálního
podílu 2/26 z parcel č.123, 252, 327, 687, 308,
684 vše v kú. Radíkov u Olomouce z vlastnictví
soukromého vlastníka do vlastnictví SMOl a.s.)
-veř. zakázka č. 16174 Studie odtokových poměrů vč. návrhů protipovodňových opatření na území SMOl
-Plavecký stadion, toboganová věţ
-rozpočtové změny 2017
-přechody pro chodce
-změna č. IV Územního plánu Olomouc
-zimní stadion
16.2.2017 – 79. RMO
-pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc
-rozpočtové změny 2016
-rozpočtové změny 2017
-příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace
-obnova kulturní památky olomoucké radnice
-program regenerace MPR
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-jednací řád ZMO
-novela OZV č.7/2016 o nočním klidu
-OZV o školských obvodech ZŠ, jejichţ zřizovatelem je SMOl
-dotace a podpora MČ jiných subjektů
-Cena města Olomouce
-dotace v oblasti cestovního ruchu
-dotace v sociální oblasti
-dotace v oblasti ŢP
22.2.2017 – 80.RMO
-dotace v oblasti kultury
-zimní stadion
7.3.2017 – 81. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejná zakázka č. 16174 – Studie odtokových
poměrů včetně návrhů nových protipovodňových
opatření na území města Olomouce, rozhodnutí
o námitkách
-Hněvotínská, přechod a vjezd do areálu FN
Olomouc
-bezbariérové úpravy – Střední Novosadská
-rozpočtové změny 2017
-tramvajová trať Nové Sady II. etapa, křiţovatka
Rooseveltova – Zikova
-předzahrádky
-Jílová, smíšená stezka
-Lesy města Olomouce, změna plánu investic
-pomník Topolany
-modernizace varovného a informačního systému
ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního
plánu ORP Olomouc
-změny v KMČ (předseda Hejčín)
21.3.2017 – 82.RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejná zakázka – Nákup elektrické energie pro
rok 2018
-tř. Míru-Neředínská, úprava křiţovatky
-rozpočtové změny 2017
-názvy tramvajových zastávek – II. a III. etapa TT
Nové Sady
-petice – Kovošrot Chomoutov
-lokality dětských hřišť a sportovišť na rok 2018
-revitalizace radniční věţe
--poţární ochrana
13.3.2017 - 14. ZMO
-nový jednací řád ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prevence kriminality
-rozpočtové změny 2016
-rozpočtové změny 2017
-novela OZV č. 7/2016 o nočním klidu
-změna č. IV Územního plánu Olomouc, doplnění
-Ceny města Olomouce
-opatření týkající se znečišťování ovzduší
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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 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
Únor (13.2.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 01/2017
-došlá a odeslaná pošta
-předloţení návrhu rozpočtu
KMČ na rok 2017, diskuse,
schválení
-informace
ze
schůzky
předsedů KMČ s primátorem a dalšími členy RMO dne 16.1.2017
- 2 jednání v Samotíškách za účasti zástupců
KMČ Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček, Droţdín k
problematice „Východní tangenty“ s vedoucím
odboru VVI PhDr.Šípem MMOl a senátorem
MUDr. Kantorem
-záměr KMČ Lošov na zřízení sběrového dvora
v lokalitě bývalého kravína
-jednání zástupců TSMO a.s. v Radíkově s cílem
upřesnění povinností místního pracovníka TSMO
a.s.
-další poţadavky na opravné práce na místních
komunikacích v r. 2017, budou naceněny, rozhodnuto o prioritách do výše rozpočtu pro KMČ –
tj. 300 000,- Kč.

-KMČ poţádala o účast na výrobních poradách
k projektu „Parkovací systémy na Sv. Kopečku“
s ohledem na parkování směrem k Radíkovu
-problémy s nefunkčností internetu na DP v Radíkově, komplikace při výběru poplatků za komunální odpad i psy
Březen (13.3.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 02/2017
-došlá a odeslaná pošta
-pochůzka a zaměření opravných prací na místních komunikacích s obchodním zástupcem p.
Čechem
-řešení úprav na dřevěných prvcích mobiliáře
v MČ Radíkov
-provedení značení všech sloupů s veřejným
osvětlením v MČ Radíkov, akce KMČ a SDH
(pasport svítidel a součást IZS). Pilotní realizace
ve městě Olomouci proběhla v Radíkově
Plán jednání KMČ v r. 2017
(pondělí 19,30 hod.)
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/

JARO JE TADY A JE TŘEBA PROVÉST ÚKLID JAK DOMA, TAK V RADÍKOVĚ I
KOLEM RADÍKOVA. ZBAVTE SE LEGÁLNĚ NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ.
I v letošním roce kaţdý z nás jiţ tradičně provádí
jarní úklid nejen v domech, ale i na zahradách i
v dílnách, kde je třeba i spousta odloţených věcí.
K této příleţitosti budou přistaveny kontejnery na
místním parkovišti.
Bohuţel podzimní sběrová sobota 2017 i letos nebude, a tak všem doporučujeme nepotřebné věci
v pozdějších termínech odvézt na sběrové dvory
TSMO a.s. v Ol. - Hodolanech a nebo v Ol.- Neředíně.
Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na webu TSMO a.s. http://www.tsmo.cz/sluzby/svozodpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberovedvory.
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Kromě těchto akcí podpoří místní
hasiči celostátní akci „Ukliďme Česko“
s upřesněním „Úklid lesa kolem Radíkova“. Hlavním organizátorem akce je
Aleš Morbitzer – kontakt viz plakát.

Jako v roce 2016 výchozím bodem
pro zájemce o tuto akci bude informační
místo na hřišti za prodejnou, kde obdrţí zájemci podrobnější instrukce. Cílem bude
stáhnout odpad, který do lesa nepatří
v pytlích k prodejně, kde se vytřídí a uloţí do
kontejnerů. Objemnější odpad nalezený
v lese bude třeba nahlásit. Bude zajištěn
jeho odvoz k prodejně.
Zajisté jiţ dnes mnozí víte, kde co v lese
leţí.
Jak to vypadalo při akci v loňském roce,
dokladuje fotodokument z roku 2016 vlevo.
/zv/
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JAK SE RODILA STÁVAJÍCÍ PRODEJNA HRUŠKA – OHLÉDNUTÍ ZPĚT 1.ČÁST
Pokud se vrátíme někam do období kolem roku 1983-1984 řešil místní Občanský výbor č. 51
Olomouc-Radíkov spolu s dalšími sloţkami Národní fronty zde v Radíkově i problematiku zlepšení
tehdejší prodejny Jednoty. Ta bývala v dnešním domě u zastávky MHD nástup, dříve objekt druţstva
Budoucnost, později SD Jednota, v přízemí a v patře byla bytová jednotka pro personál prodejny.
Jednalo se o malou prodejničku s pultovým prodejem a s jedním max. dvěma pracovníky. Čekací
doby v prodejně na základní potraviny byly aţ 60 min., špatné zásobování a k tomu mnoho stíţností
na tyto nedostatky. To vše se snaţil řešit jak OV, tak i místní Dohlíţecí výbor Jednoty. Záměrem byl
návrh úprav původní prodejny
spočívající v přístavbě prodejní
plochy se sklady a s rampou pro
příjem zboţí směrem k čekárně
MHD a točně. Takto bylo jednáno
místními zástupci i na Městském
národním výboru v Olomouci i na
vedení Jednoty Olomouc. Přesvědčování tehdejšího vedení
MěNV Olomouc a Jednoty skončilo
nakonec neúspěchem. Buď bude
nová prodejna (s vyuţitím typového projektu, který se realizoval
MěNV a Jednotou v Nedvězí a
nebo nic v Radíkově nebude.
Komentář k fotografii: jedná se o fotku z 50 - tých roků, vlevo prodejna Budoucnost, (Jednota), vedle ní trafika, vpravo
za zvonicí starý Hradilův dům v místě dnešní hasičské zbrojnice na ul. Náprstkova 1

Kroky pro zahájení výstavby se podnikly jiţ dříve. Výběr staveniště pro novou prodejnu proběhl
28.2.21984, na něj navazovala dohoda mezi MěNV Olomouc (investor) a SD Jednota (bedoucí provozovatel) ze dne 4.9.1984.
Tehdejší OV č. 51 Ol. - Radíkov spolu s dalšími sloţkami NF tlačili na to, aby došlo k jednání mezi
MěNV Olomouc a SD Jednota Olomouc a objekt po vybudování nové prodejny zůstal pro Radíkov
k dalšímu vyuţití (sluţby, klub s knihovnou a pod). Jednota naše poţadavky striktně odmítla a sdělila
koncem roku, ţe objekt bude dán Jednotě pro zabezpečení bydlení pro jejich „kádrové rezervy“. Na
prodejně byla uţívaná bytová jednotka, kde bydlela Miladka Řezníčková, pro kterou se nakonec našlo
umístění v Domově důchodců ve Chválkovicích. Byl od ní příslib, ţe bude na stavbě nové prodejny
jako dispečer a skladnice pomáhat.
Po rozhodnutí o budování nové prodejny započaly v roce 1987 přípravy na realizaci této stavby
v akci Z (formou brigádnické činnosti). Projektový úkol byl schválen ONV v lednu 1987. Občanský
výbor s Osadním výborem uplatňoval vyšší stupeň prefabrikace, ale nedostatek prvků vedl v srpnu
1987 k rozhodnutí o stavbě ve stylu „cihla k cihle“, tedy větší brigádnickou náročnost. Proti tomu na
několika jednáních zástupci Občanského výboru a sloţek NF, včetně místního poslance MěNV měli
námitky, ale bez výsledku. Bylo rozhodnuto. Územní rozhodnutí č.53/87 ke stavbě bylo vydáno
v dubnu 1987.
Plánované zahájení stavby po přípravě všech náleţitostí bylo 04/1988, skutečnost 06/1988, byl určen i
plán na prostavěnost do konce roku. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vydáno pod č.j.:
ÚPA 1500/88 Fi/Zb koncem března 1988. Plánované dokončení stavby 10/1990 tak, aby Jednota
měla čas na dodávky vybavení nového obchodu a mohl před Vánocemi 1990 být zahájen samoobsluţný prodej v novém objektu pro občany.
Závazek brigádnických hodin na stavbu od občanů, chatařů i chalupářů byl na 9 900 hodin. Byly
dohodnuty i výpomoci patronátních podniků jako podpora této akce Z, ale spolupráce s většinou z nich
nebyla zrovna hladká.
A jak vše probíhalo a rodilo se v potu většiny občanů a chatařů, se dozvíte v č.3/2017 Radíkovského informačního zpravodaje. Čerpáno bylo z archivních zápisů OV, sloţek NF i zápisů z jednání
s MěNV Olomouc a SD Jednota.
/zv/

POČASÍ
Únor 2017
Konečně po mnoha letech přišla trochu normální zima. Sezóna přála běţkařům. Souvislá sněhová
pokrývka i v Radíkově vydrţela od 4.1. do 21.2. Následující dny rychle ukončily vládu sněhu.
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V průměru byla teplotní odchylka od dlouhodobého normálu 1,9 °C. Celkem bylo 7 dní se sráţkami,
převáţně sněhovými.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
17
průměrná teplota ve [°C]
- 0,3

největší úhrn za den
6
max. [°C]
den
12,4
27.2.

Zdroj: vlastní měření, MMOl, ČHMÚ

den
3.2.
min. [°C]
- 10,9

den
14.2.
/jb/

SEZONA 2017 NA FORTU SE ROZBÍHÁ.
6. ROČNÍK „REKONSTRUKCE OSVOBOZENÍ OLOMOUCE V KVĚTNU 1945“
Na Fortu Radíkov si 8.5. připomeneme válečné události
staré 72 let. Všichni jsme si
zvykli na mír a nikoho ani nenapadlo, ţe by to mělo být
v budoucnu jinak. Dnes máme
za sebou válku v bývalé Jugoslávii, válčí se na Ukrajině a to
nemluvím o islámském státu a
invazi islamistů do Evropy.
Proto je třeba neustále připomínat, jak je válka zhoubná. To
je jedna úroveň naší ukázky.
Druhá úroveň je zaměřená na
dobovou techniku, výzbroj a
výstroj vojáků Rudé armády a
Wermachtu. Zlatý hřeb bude
skutečný legendární tank T 34.
Také uvidíte tančík Praga AH –
IV, kanon PAK 40 a další kolovou techniku. Letošní bojová
ukázka můţe být také poslední
v důsledku přijetí nesmyslného
zákona o zbraních.
Akce na fortu v roce 2017
30.4.2017 – (S) Pálení čarodějnic
8.5.2017 – 6. ročník „Rekonstrukce osvobození Olomouce
v květnu 1945“
12.8.2017 - Fort Fest
10.9.2017 - Výročí 145 let od
návštěvy císaře Františka Josefa I. na fortu Radíkov
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
……20. května 2017 na základě vydaného rozhodnutí MMOl pořádá Sokolská ţupa Olomoucká - Smrčkova akci s centrem na RS Chata Pod
věţí. Závody dětí předpokládají účast cca 200
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osob. Trať závodu zasahuje aţ k lokalitě Vinohrádky……
……opětovně se ve dnech 24.- 26.3.2017 sešli
v Radíkově příznivci závodů psích spřeţení
k ukončení zimní sezony 2016/2017. Dle ne6

přímých informací hodně diváků i závodníků.
Jarní sluníčko, teploty ne příliš vysoké a tak
pořadatelé, pejsci i závodníci mohli být určitě
spokojeni…….
…….. do plánu opravných prací na místních
komunikacích na rok 2017 jsou zařazeny úpravy na ul. Na Suchých loukách (v místě napojení
na ul. Malinovského), Dolanská, Lošovská
(zpevnění komunikace u lesa), Malinovského,
Na Pevnůstce, Přehradní, zálivky spár v komunikacích (výběr). Vše do celkového limitu na
rok 2017 a to 300 000,- Kč vč. DPH….
…….na návrh naší KMČ (nesouhlas s prodejem
parcely č.p. 573 o výměře 1 546 m2
v radíkovské skalce) nesouhlasila ani RMO a
ZMO. KMČ obdrţela písemné sdělení od majetkoprávního odboru magistrátu…
……. místní KMČ a SDH Ol.- Radíkov bezprostředně po ukončení zimy realizovali nalepení

120 štítků na všechny sloupy s osvětlením po celém Radíkově. Tato akce
byla ukončena 14.3.2017.
Princip je jednoduchý. Pokud bude
mít občan veliké zdravotní problémy
občan nebo bude svědkem těchto
potíţí či dopravní nehody zavolá
na linku tísňového volání 112 (případně hasiče 150, záchrannou
sluţbu 155, či policii ČR 158) a operátorovi sdělí číslo nejbliţšího nejbliţšího sloupu veřejného osvětlení.
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. V městské části Radíkov jsme pomohli
realizovat první pilotní projekt v terénu, následně by realizace měla proběhnout v celém Olomouci vč. jeho okrajových částí ….
…… úspěšně se vypořádaly TSMO a.s. s odstraňováním zimního posypu z našich ulic a
uliček. Jaro vítáme bez prachu a jménem občanů děkujeme…..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Duben: Silvie Šeflová, Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Hana Třísková, Vlasta Zvěřinová
PaedDr., Jiří Mazáč, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Antonína
Smrktová,
Květen: Ludmila Foukalová, Stanislav Pečínka, Věra Šmejkalová, Marie Mazáčová, Miroslav Rešl Ing., Jan Zatloukal, Zdeňka Bahníková, Olga Titzová
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Vladimír Stříbrnský, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil,
Marie Prudká, Mikuláš Rozsár, Jaroslava Eschlerová, Petr
Šmejkal, Miroslav Nemrava, Petr Eschler
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.
Blahopřejeme
rodičům k narození syna Michala Švandy (ul. Přehradní). Celé rodince přejeme hodně pohody, zdraví a kluci ať dělají rodičům jen
samé radosti.
Smuteční oznámení:
Blízcí příbuzní, přátelé a občané Radíkova se rozloučili v bazilice na Sv.Kopečku se zesnulou paní Marií Kubíčkovou, která se
doţila 81 roků.

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/

Radíkovský informační zpravodaj 2/2017

7

Sdělení občanům
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má
svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
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 .
Technické problémy stále přetrvávají.

1) Na velikonoční pondělí 17 .dubna svozy TSMO a.s. nebudou. Dojde k posunu svozů o 1 den.
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven od
3.dubna 2017 – kaţdé pondělí aţ do začátku října.
Jakékoliv odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/, včetně objemného odpadu na kontejnerová stanoviště je zakládáním černé skládky s moţným zahájením správního řízení a navazujícím
postihem. Je na vás všech, jak bude vypadat okolí stanovišť kontejnerů. Dodrţujte pravidla třídění
odpadů.
3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním reţimu středa - sudé týdny.

4) Svoz bioodpadu od pátku 31.března, opět 14-ti denní, vţdy v pátek – liché týdny.
5) 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.

6) Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2017 je svozovým dnem vţdy
úterý – lichý týden
Svoz papíru: 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.
Svoz plastů: 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.

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/
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Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Jarní období je tady. Naskočil nám do ţivota letní čas, spousta
práce na zahrádkách, a tak čas pro hezkou kníţku budeme asi dost
těţko hledat. Přesto si můţete půjčit v naší místní knihovně zajímavou knihu 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….
Tak zimní období máme snad za sebou a kalendářní jaro,
i kdyţ poněkud chladnější, si můţeme začít uţívat a opět se těšit
na Velikonoce. Slunečné dny kaţdý rád vítá a uţívá jarní pohodu.
Také my v Klubu seniorů plánujeme různé vycházky, abychom nasáli potřebnou energii. První jarní vycházka byla do blízkého Lošova, kde jsme posoudili novou kavárnu a vyuţili nabízených sluţeb. Z kulturně sportovních záţitků máme jiţ za sebou
dokonce dvě části „Zimních olympijských her“. V KS podle moţností jsme mohli být účastníky různých kvízů a otázek. Nejvíc potěšilo, ţe na přípravě se podílela jedna
šikovná členka KS a moc se jí to podařilo.
Také jsme v Olomouci navštívili dvě pěkné výstavy. Ve Vlastivědném muzeu to byla
výstava o Fr. Josefovi, kterou shlédli i návštěvníci z Rakouska. Zavítali jsme ještě do
Galerie města Olomouce, kde byla instalovaná poutavá výstava výjimečných osobností
evropského formátu. Autorem fotografií byl
Jadran Šetlík a moc se nám líbila. Tradici
Popeleční středy jsme si připomenuli jako
kaţdý rok dobrými koblíţky a svátek MDŢ
zase vynikajícími chlebíčky.
Několik členek KS pravidelně navštěvuje
olomoucký aquapark, kde se vţdy v pátek
před polednem pořádá cvičení pro seniory.
Ani divadelní představení jsme nevynechali a v Moravském divadle jsme zhlédli
derniéru opery Carmen, která se nám líbila.
Dovoluji si připomenout i blíţící se oslavy svátku našeho patrona Sv. Jiřího. Jiţ kolikátý rok se sejdeme na vţdy pěkné hodové
mši v bazilice Minor na Sv. Kopečku a na
odpoledním setkání u naší kapličky. Kdo je
příznivcem, můţe přispět jak svou přítomností, tak i peněţním darem a takto podpořit tuto akci.
Hezké a pohodové svátky Velikonoc v Radíkově
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová

/fp/

Městská policie je tu pro vás a je garantem dodrţování pořádku.
Radíkovská černá kronika 2016
Přehled o celkovém počtu událostí v oblasti KMČ Radíkov za rok 2016
V roce 2016 stráţníci Městské policie Olomouc řešili celkem šestadvacet oznámení v lokalitě KMČ Radíkov. V šestnácti případech se jednalo o porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zejména v souvislosti se špatným parkováním a nerespektováním dopravního značení a porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zde stráţníci prověřovali oznámení o vozidle, které jevilo známky vraku, coţ se poté na místě potvrdilo.
Radíkovský informační zpravodaj 2/2017
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V oblasti přestupkového zákona
řešili stráţnici celkem čtyři oznámení,
nejčastěji v souvislosti s rušením nočního klidu. Zbývající
oznámení byly různého
charakteru,
kdy můţeme zmínit
například
prověrku oznámení o hustém dýmu při pálení dřeva, odkrytém poklopu studny, pokousání psem nebo nahlášený poţár.

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“ (připravili jsme, ale i navštívili jiţ tradiční hasičský
ples, proběhla členská schůze a v plném proudu je i příprava
našich jarních hasičských akcí r. 2017…).
18. únor – Tradiční hasičský ples
V sobotu 18.2.2017 se uskutečnil tradiční hasičský ples v Radíkovské hospodě
se slušnou účastí 6o-ti platících hostů. Letos nám k tanci i poslechu hrála kapela
RE-BELL s konferenciérem, která ve srovnání s historií byla lepší, ale také dražší
a to zejména díky své nemalé útratě na úkor pořadatelů. Pro nasycení přítomných byl k dispozici teplý i studený bufet.
Program obohatilo krásné vystoupení mladých mažoretek „Hvězdičky“ z Lošova. Také tři zábavné soutěže pro účastníky zpestřily průběh plesu.
Tombola přítomné zaujala i 15 hodnotnými cenami. První cena LED televize, navázala na
loňskou tradici. Shodou okolností první cenu vyhrála přítelkyně loňského vítěze LED televize ze
Samotišek. Pro rok příští 2018 je to výzva, aby konečně hodnotná první cena zůstala
v Radíkově.
Ples lze hodnotit jako vydařený, přítomní se dobře bavili a poslední hosté odcházeli kolem
třetí ráno.
Opět patří poděkování všem občanům, kteří nám na pořadatelství přispěli během roznášení
pozvánek po Radíkově, ale také sponzorům naší tomboly.
10. březen – Členská schůze SDH Ol.-Radíkov
-proběhlo vyhodnocení plesu
-výběr členských příspěvků, rozbor a vyhodnocení
-příprava programu 11. ročníku Netradiční hasičské soutěže v červnu 2017
-čerpání dotací, výběr potřebného vybavení, doplnění výstroje -objednávky
Hasičské akce roku 2017
DATUM
8. duben
22. duben
duben
28. duben
29. duben
13. květen
20. květen
květen
27. květen

AKCE
2. ročník akce Úklid lesa kolem Radíkova–garant A. Morbitzer
Jarní sběr starého železa 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
Soutěž v požárním útoku Olomouc/Plamen
4. ročník akce Hasičský pochod kolem Radíkova, kácení máje a
program pro děti
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Mladí hasiči
Mladí hasiči

Mladí hasiči
Mladí hasiči
SDH a Mladí
hasiči
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16. - 18. červen
24. červen
15. červenec

11. ročník Netradiční hasičské soutěže
Ukončení před prázdninami „Výlet Bílá Opava“
PRÁZDNINY
Narozeninová sobota
Rafty s hasiči
Fotbálek ŽENATÍ - SVOBODNÍ

Mladí hasiči

Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí
12. srpen

Litovelský otvírák (požární dozor)
RUSOVCE 2017 (SK)

2. září

Ahoj prázdniny - Radíkov
ZÁVĚR ROKU SE BLÍŽÍ

Mladí hasiči

Hasiči na náměstí v Olomouci
30. září

Soutěž v požárním útoku - Droždín

říjen

Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen

Mladí hasiči

říjen

Drakiáda u doubku/Radíkov

Mladí hasiči

7. říjen

Holický kombajn/Holice
Podzimní sběr starého železa v Radíkově

27. říjen
3. prosinec
prosinec
16. prosinec

Halloweenský lampionový průvod
Příprava na jarmark a Rozsvícení vánočního stromečku/Radíkov
Mikulášská nadílka – bude upřesněno
Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2017

Mladí hasiči
Mladí hasiči

INFO: Pořadatelem neoznačených akcí je SDH Ol. - Radíkov

Počasí se v roce 2016 na Hasičský pochod
vydařilo, účastníci odcházeli spokojeni…..

Informace o činnosti sboru SDH
Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, km, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/
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INZERCE
Prodejna HRUŠKA je i nadále v provozu a to především díky občanům, chatařům i chalupářům, kteří v prodejně nakupují. Trţby jsou provozovatelem měsíčně vyhodnocovány a majitel sleduje ekonomičnost provozu. Těšíme se na vaše nákupy u nás.
Personál prodejny - vedoucí pí. Dagmar Mlíchová
s prodavačkami Lucií Niezgodovou a paní Taťánou
Langerovou vás rády přivítají a obslouţí při nákupech
i v letošním roce 2017.
Rozbíhá se jarní chatařská a chalupářská sezona,
mnozí se jiţ na další půlrok stěhují do Radíkova. Do
obchodu zavítají i turisté procházející kolem prodejny.
Věříme, ţe i oni pomohou vylepšit ekonomičnost
provozu našeho obchodu, který jsme si na zlomu r.
1988-1990 postavili.
V prodejně najdete nabídku zdravých potravin,
dostatek ovoce i zeleniny. Také na sezonu zvýšené
potřeby nápojů nealko i alko je prodejna připravena.

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší v prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.
V tomto čísle na str.6 je 1. díl našeho ohlédnutí za historií výstavby naší prodejny.
Dokončení o vlastní výstavbě prodejny bude ve zpravodaji č. 3/2017.

/zv/

HOSPŮDKA U PULCE VÁS ZVE K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ
Provozovatel místní hospůdky a zahrádky.
U Pulce Laďa Gabrlík vás zve při hezkém počasí
k posezení i na zahrádce. Krásných dnů bude
určitě přibývat.
Pokud chcete připravit nějakou soukromou akci
pro své přátele, nebo i pro uzavřenou společnost,
rádi vám vyhovíme.
Těší se na Vás Laďa Gabrlík – tel: 774 179 808

/zv/

Vpravo: Děvčata v neděli 2.4.2017 chodila na jedličku

Příjemné proţití
svátků velikonočních
přeje všem
KMČ č.21 Olomouc –
Radíkov

RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské
části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.
Foto: Jan Zvěřina, Josef Doseděl, SDH Ol. – Radíkov
Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, 779 00 Olomouc - Radíkov.
Zpravodaj je i na http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
Tel: 603 289 581, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00
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