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

Vlevo: Zůstanou putovní poháry v Radíkově nebo
budou putovat jinam?

Přijďte s námi strávit a oslavit hasičský
víkend na radíkovské přehradě v sobotu
17. června 2017. Zahájení akce v 10 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu, jsou zajištěny zajímavé souboje na vodě, bohaté
občerstvení a večerní zábava na hřišti
za prodejnou HRUŠKA.
Budou s námi i týmy ze Slovenska a
z Wallesu a další SDH.
Radíkovský informační zpravodaj 3/2017

1

Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
4.4.2017 – 83. RMO
-rozpočtové změny 2017
-optimalizace MHD, aktualizace 2017
-půlmaraton
-předzahrádky
-Mattoni ½ Maraton Olomouc, odtahy vozidel
-majetkoprávní záleţitosti
-Lošov, Zlaté Doly, rekonstrukce komunikace,
zařazení do plánu 2018
-standarty kanalizační sítě
-organizační změny na odboru stavebním a odboru památkové péče
- tř. 1 máje – rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí
12.4.2017 – 84. RMO
-veřejná zakázka – Hamerská ulice-silnice III. tř.,
zadání
18.4.2017 – 85. RMO
-kontrola usnesení RMO
-majetkoprávní záleţitosti, uzavření smlouvy a
udělení souhlasu se stavbou vodoměrné šachty
na pozemku parc. číslo 405/1 kú. Radíkov u
Olomouce se společností VHS Olomouc a.s.
-MŠ Holečkova, energetická opatření
-územní studie Výstaviště Flora Olomouc
-uţití částky 2,7 mil Kč na opravy komunikací dle
poţadavků KMČ v roce 2017
-značení sloupů veřejného osvětlení, průběţná
informace
-solární lavičky
-kontrola hospodaření MČ Ol.-kpt. Nálepky za rok
2016
-organizační změny na MO Olomouc
-organizační změny na OVVI

-cyklodoprava, projektová příprava na rok 2017
-MF Ol., řešení finanční ztráty za rok 2016
-schválení účasti v soutěţi „Obec přátelská rodině a seniorům“
-prevence kriminality, dotace
-zimní stadion, opravy
-organizační změny na odboru: ochrany, ţivnostenském, agendy řidičů a motorových vozidel
-opravy krovu radnice, trámy stropu posledního
patra
-SK Sigma Olomouc a.s., akcionářská smlouva
16.5.2017 – 88.RMO
-MŠ Mozartova, hřiště – Nadace ČEZ
-nákup automobilů pro rozvoz stravy
-veřejné zakázky
-petice za zdravé ovzduší
-solární lavičky, DPH
30.5.2017 – 89. RMO
-rozpočtové změny 2017
-nařízení SMOl – max.ceny sluţby krematorií
-vyuţití částky na investice navrţené KMČ
-ZOO, vlčí safari
-vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek
příspěvkovými organizacemi – školy
-ţádost o poskytnutí dotace na poţár. automobily
-Pamatováček, denní stacionář 2016
-významné aktivity, individuální dotace
-III.etapa povodňových opatření na řece Moravě
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 nebo na
webových stránkách Statutárního města Olomouce
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.
/zv/

3.5.2017 – 86. RMO
-veřejné zakázky

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov

10.5.2017 – 87. RMO
-Pavelkova, autobusová zastávka
-Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova – úprava
křiţovatky
-závěrečné vyúčtování dotací Olomouckého kraje
za rok 2016
-radnice, střecha
-rozpočtové změny 2017
-střednědobý výhled rozpočtu města na rok
2018-2020
-účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2016
-Neředínský hřbitov, dláţdění cest
-změny jízdních řádů k 1.7.2017
-úpravy okolí památníku osvobození RA

Duben (10.4.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 03/2017
-došlá a odeslaná pošta
-předloţení návrhu rozpočtové změny v souvislosti
s oplechováním dřevěných
prvků mobiliáře
-výběr naceněných poloţek
na opravné práce na místních komunikacích
v roce 2017 a pochůzka zástupce TSMO a.s.
p.Čecha a dodavatele prací firma Kratochvíl
-hodnocení akce „Ukliďme Česko“, účast 37 dospělých a dětí
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-výběr nového vánočního osvětlení na fasádu.
Květen (15.5.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 04/2017
-došlá a odeslaná pošta
-místní šetření se zástupcem SNO a.s. p. Malíkem ve věci nutných opravných prací na prodejně HRUŠKA
-pracovní schůzka zástupců KMČ Lošov, Radíkov, Sv.Kopeček a Droţdín se zástupci Policie
ČR V. Bystřice a Městské policie, problematika
parkování, kontrolní činnost
-schválení změny rozpočtu KMČ, varianta 3
z důvodů dokrytí nákladů na opravné práce na
dřevěných prvcích
-příprava vydání Radíkovského informačního
zpravodaje č.3/2017

Plán jednání KMČ v r. 2017
(pondělí 19,30 hod.)
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/

OTEVÍRÁME 2. DESÍTKU NETRADIČNÍ SOUTĚŢE A TO 17. ČERVNA 2017
Minulý rok jsme prvně předali putovní poháry vítězům NETRADIČNÍ SOUTĚŢE. Letos pokračujeme 11. ročníkem a symbolicky otevíráme druhou desítku tohoto klání.
V tomto
roce uplyneme jiţ 125 let
od zaloţení
našeho sboru. Toto výročí oslavíme
dalším zdařilým
ročníkem
naší
NETRADIČNÍ
SOUTĚŢE.
Pro všechny naše členy jsme u této
příleţitosti připravili pamětní dárky. Můţete
si je vyzvednout po celý den u výsledkové
Přijďte povzbudit úspěšné týmy SDH Ol-Radíkov,
které v roce 2016 příjemně překvapily.

Tabule. Starosta bratr Miroslav Nemrava zve všechny (i ty starší členy) ke
sledování soutěţe. Představíme jak
nová výroční trika, tak i pamětní porcelánové tácky, které budou v omezeném
počtu k prodeji i pro veřejnost. Naši fanoušci tak mají moţnost rozšířit svoji
sbírku (viz foto suvenýrů SDH Ol.Radíkov za poslední roky) Na soutěţi
opět přislíbili svou účast i zástupci
z Walesu, které jsme měli moţnost navštívit letos v lednu (krátká informace
proběhla v Radíkovském informačním
zpravodaji 1/2017). Mezi soutěţícími
budou kolegové ze Slovenska a okolních obcí a druţstva Hanáckého okrsku.
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Podaří se překonat rekord muţů
z Lošova a „sebrat“
jim putovní pohár?
Obhájí naše ţeny
opět první místo?
Odpovědi na tyto
otázky se dozvíme jiţ
za několik dní. Tímto
zveme všechny spoluobčany Radíkova a
fanoušky
dobrovolných hasičů na sobotu 17.6.2017, kdy
týmy ţen i muţů budou bojovat s nástrahami naší trati. Tým Walesu zvolil za svoji základnu opět nedalekou "Šmeralovu vilu" na Svatém Kopečku, coţ je v ideální docházkové vzdálenosti. Takţe, kdo si chce procvičit angličtinu,
bude mít dostatek času a příleţitostí.
Mimo bohaté občerstvení jsme po soutěţním klání pro všechny připravili hasičskou zábavu
se skupinou STARÁ VEMENA, ta začne v sobotu v 19:00. Celá akce je povolená MmOL a nahlášena na Městskou policii, přesto děkujeme všem za toleranci této naší „akce roku“.
Na vaši podporu se těší hasiči z Radíkova !
/pb/

„UKLIĎME ČESKO“ - ÚKLID
LESA KOLEM RADÍKOVA
2017 A SBĚR ŠROTU
ZAJISTIL SDH OLOMOUC –
RADÍKOV, BYLA I SBĚROVÁ
SOBOTA TSMO a.s.
8.4.2017 se náš sbor podruhé připojil k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko“, kterou společně
koordinují Český svaz ochránců
přírody a spolek Ekosmák. Letos se
podobných úklidů napříč republikou
konalo něco přes 2000.
Hlavní úklidovou silou byla naše
mládeţ. Radíkovské mladé hasiče
doplnily děti z naší obce a jejich
rodiče. Celkem se nás sešlo 33 dobrovolníků. Okolní les jsme si jako
loni rozdělili na 7 sektorů. Na pracovní procházku lesem se vyráţelo
v 9 hodin a v 11:00 se začal odpad
sváţet ze sběrných míst k obchodu,
kde došlo k vytřídění plastu, papíru,
skla a ţeleza. Zbylý odpad byl naloţen na kontejner, který opět zdarma
přistavily Technické sluţby města
Olomouce a mohlo se jít na oběd.
Velké poděkování patří všem, kteří
se zúčastnili a pomohli uklidit okolí
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4

Radíkova. Velice děkujeme i Alešovi Morbitzerovi za přípravu této akce.
Víte kolik času trvá rozloţení některých odpadů?
igelitový sáček

30 let

pet láhev

60 - 80 let

sklo nebo polystyrén se nerozloţí téměř nikdy.

Vydařil se také hasičský sběr šrotu 22.dubna.
Tentokráte občané, chataři i chalupáři připravili ke svozu docela slušné mnoţství
vhodného kovového odpadu. Dopolední
počasí vydrţelo, a tak kolem poledne bylo
hotovo. Parta brigádníků tak mohla po
skončení akce vyrazit na malé pohoštění
do místní hospůdky. Svou spokojenost
vyjádřil i pokladník hasičů Petr Bernard.
Hasiči tímto děkují i za tuto formu podpory.

Jediná letošní sběrová sobota v městské
části Radíkov proběhla 29.4.2017. Jako vţdy
byl zájem o odloţení nepotřebných věcí i nebezpečného odpadu. Přistavené kontejnery na
parkovišti se rychle plnily a byly pravidelně
odváţeny.
Bohuţel podzimní sběrová sobota 2017 ani
letos nebude a tak předpokládáme, ţe všichni
této šance k předání odpadů vyuţili.
Doporučujeme nepotřebné věci ve zbytku
roku odvézt na sběrové dvory TSMO a.s. v Ol.
- Hodolanech a nebo v Ol.- Neředíně.
Podrobnosti včetně otvírací doby najdete na webu TSMO a.s. http://www.tsmo.cz/sluzby/svozodpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.
/am, zv/

JAK SE RODILA STÁVAJÍCÍ PRODEJNA HRUŠKA – OHLÉDNUTÍ ZPĚT 2.ČÁST
„JE TO TÉMĚŘ 27 ROKŮ OD OTEVŘENÍ PRODEJNY…“
Toto druhé ohlédnutí za historií zrodu dnešní prodejny potravin je připomenutím toho, jak těţce se
objekt rodil. Nás všechny, kteří u zrodu
obchodu byli, těší hlavně to, ţe prodejna nebyla z majetku města prodána.
Naopak se podařilo z rukou Jednoty
objekt převést do majetku města, a tak
zabezpečit základní zásobování občanů, chatařů a chalupářů i v dnešní době. O stav objektu se stará SNO a.s. –
Správa nemovitosti Olomouc, organizace zřízená městem. Současným provozovatelem
je
obchodní
řetězec
HRUŠKA.
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Parcela, na které objekt prodejny
stojí, je z historického hlediska místem,
kde kdysi býval jeden ze dvou radíkovských rybníků, jak dokumentuje vydaná
kniha „Dějiny Radíkova“ na mapovém
podkladu z roku 1782 – str. 131. Po
zbourání domu Hradilových se postavil
v 50-tých letech dnešní víceúčelový
objekt (hasičská zbrojnice a úřadovna
MNV Radíkov), také brigádnicky.
V návaznosti na tuto akci se začaly
v 60-tých letech provádět úpravy dnešní parcely 405/1 (budování teras, vysazení bříz a rovný plácek se škvárovým
hřištěm na fotbálek a nebo na volejbal).
Parcela byla oplocena kamennou zídkou s rámovým pletivem a vstup dvěma branami. Potok, který dříve protékal napříč celou parcelou
otevřeným korytem, byl zatrubněn.
Stavba
prodejny
byla
zahájena
v polovině roku 1988, a to přeloţkou potoka, který by jinak zasahoval pod stavbu.
Dále proběhlo budování provizorní panelové cesty v místě dnešního příjezdu
k rampě za prodejnou. Bylo potřeba zajistit
vybavení zařízení staveniště, buňku pro
dispečera a vedoucího stavby a telefonní
přípojku, coţ byl nebetyčný problém (Radíkov měl jen 1 telefon u Pečínků). Dále
plechové sklady na nářadí a materiál, skříň
V3S na uloţení cementu, vápna apod., a
nakoupit další pro stavbu nezbytné věci.
Jak to dříve chodilo, byly navázány kontakty s patronátními firmami na výpomoc jak
lidmi, tak technikou. Mnozí slíbili jen na papíře, jiné se podařilo přes osobní kontakty získat.
Velmi sloţité bylo najít osobu,
která byla stavebně-technicky zdatná
a dokázala geodeticky stavbu zaměřovat, dávat podklady pro objednání
materiálu a celou stavbu za drobný
peníz řídit včetně účetnictví. Stavbu
nakonec vedl Ing. Jan Šedivý, který
pracoval jinak na ČSD. Hlavní zednické práce odvedli chlapi z místních
zdrojů, a nebo blízkého okolí - (Franta, Rosťa, Ludva, Karel, Luboš a další). Pracovalo se pravidelně kaţdou
sobotu a neděli, ale i ve všední dny
po návratu ze zaměstnání. Na zimu
se v roce 1989 podařilo objekt prodejny dostat pod střechu. Krovy a zakrytí
objektu (jiţ za sněţení) provedla dodavatelsky Tesárna PS Olomouc z Plumlova. Objekt se na zimu provizorně zazimoval a zajistilo se
teplovzdušné vytápění na pevná paliva tak, aby se daly některé práce realizovat i v zimním období.
Další odborné práce, které bylo třeba „nakoupit“, byly izolace chladírenských a mrazících boxů, bleskosvody apod. V roce 1990 vrcholily práce na inţenýrských sítích, montáţi oken, prováděli se omítky
a další větší a drobnější práce, které bylo třeba dokončit do kolaudace. Bylo nutno zbourat zídku kolem parcely, připravit parkoviště před prodejnou.
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Rozpočtově samostatnými souběţnými stavbami byla oprava místní zvonice a výstavba dnešního asfaltového
hřiště, jako malá náhrada za plácek, kde
dnes stojí prodejna, které se podařilo na
MěNV Olomouc zajistit. Náročnou prací
bylo na potřebné dny a víkendy zajistit
dostatek lidí ochotných pracovat na této
stavbě.
Obíhání a přesvědčování místních
občanů, ale i chatařů a chalupářů nebylo
jednoduchou záleţitostí. Mnozí, tak jak
to dříve chodilo „závazky“ podepsali, ale
plnění vázlo…
Přesto, ale i po těch letech, se nakonec
dá říci, ţe přístupem lidí se vše podařilo
a vize lepší prodejny samoobsluţného typu pomohla dotáhnout akci do zdárného konce. Po stavební
stránce bylo kolaudováno, a tak mohla Jednota započat postupně vybavovat prodejnu potřebnými
regály, podkladnou i chladící technikou a dalšími nezbytnostmi. Slavnostní otevření prodejny proběhlo
30. listopadu 1990.
I po těch téměř 27 letech provozu (někdy i uzavření) prodejny patří poděkování všem, kteří stavbu
připravovali, organizovali i odpracovali spoustu brigádnických hodin. Nebylo to jednoduché, pro mnohé to byly 2 roky ţivota strávené na stavbě na úkor svých blízkých.
Proto i nyní naše KMČ dělá vše pro udržení zásobování občanů cestou této prodejny. Občané,
nejen starousedlíci, ale i ti, co se do Radíkova nově nastěhovali, by měli svými nákupy v prodejně,
která se pracně v akci „Z“ narodila, podporovat ekonomičnost chodu prodejny. Z informací od
HRUŠKY víme, že ekonomičnost provozu je měsíčně sledována. Nikdo z KMČ nechce opětovně řešit
dotazy typu „co s tím uzavřením prodejny uděláte…..“
/zv/

POČASÍ
Březen 2017
byl teplotně nadprůměrný, sráţkově podprůměrný.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
32
průměrná teplota ve [°C]
5,8

největší úhrn za den
7,2
max. [°C]
den
21,2
28.3.

den
18.3.
min. [°C]
den
- 3,1
14.3.

Duben 2017
byl teplotně podprůměrný, průměrná teplota byla jen 7°C. Sráţkově byl duben nadprůměrný, napršelo/nasněţilo 54 mm (dlouhodobý průměr je 39,4 mm). Počet dnů se sráţkami bylo 14. Slunečního
svitu bylo 130,3 hod.
Pro úrodu ovocných stromů byl tragický, do rozkvetlých třešní a švestek nasněţilo a teploty padly
pod nulu.
sráţky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
54
průměrná teplota ve [°C]
7

Zdroj: vlastní měření, MMOl, ČHMÚ

největší úhrn za den
19,2
max. [°C]
den
23,9
2.4.

den
28.4.
min. [°C]
den
- 3,9
21.4.
/jb/

OHLÉDNUTÍ ZA 6. ROČNÍKEM „REKONSTRUKCE OSVOBOZENÍ OLOMOUCE
1945“ NA RADÍKOVSKÉM FORTU 8.5.2017 A DOZVUKY TÉTO AKCE.
Bojová akce na fortu proběhla ve dvou ukázkách za krásného počasí, které vylákalo cca 2 500
návštěvníků. Středem zájmu výletníků jiţ tradičně byl i Sv. Kopeček a tak došlo i ke kolapsu dopravy.
Osobními auty byl zablokovaný i celý Radíkov. Po poledni policie uzavřela silnici v Samotíškách. Ve
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spolupráci s dispečerem dopravního podniku bylo na Sv.
Kopeček a do Radíkova vypraveno několik posilových autobusů na odvoz návštěvníků zpět
do města.
Na základě těchto zkušeností
bude v podobných případech
navázána spolupráce s dopravním podnikem uţ v době přípravy akce, aby se zamezilo kolapsu dopravy. Případní návštěvníci
budou motivováni pouţít hromadnou dopravu například nabídkou slevy na vstupném po
předloţení jízdenky MHD.
Akce na fortu v roce 2017
Aktuální informace na

www.pevnost-radikov.cz
10.9.2017 - Výročí 145 let od návštěvy císaře Františka Josefa I. na fortu Radíkov

/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
……i letošní Velikonoce připomněly v Radíkově
jako vţdy, v posledních letech naše děti. Děvčata chodila s jedličkou a kluci na klapač. Celkově ale Velikonoce jako svátky jara nebyly,
teplota klesla na -4°C a sněţilo. Aţ závěr května ukázal, ţe zima je nenávratně pryč a tak
začal naplno čas pro zahrádkaře, chalupáře a
chataře. ……

…… většina opravných prací na místních komunikacích roku 2017 je jiţ hotova, a to úpravy
na ul. Na Suchých loukách (v místě napojení na
ul. Malinovského), Dolanská, Lošovská (zpevnění komunikace u lesa), Malinovského (propad
vozovky a vodorovné dopravní značení), Přehradní, zálivky spár na komunikacích (výběr).
K dokončení zůstává oprava svodidla na ul. Na
Pevnůstce……
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Stříbrnský Vladimír, Jindřich Melcer, Ladislav Pudil,
Marie Prudká, Mikuláš Rozsár, Jaroslava Eschlerová, Petr
Šmejkal, Miroslav Nemrava, Petr Eschler
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl,
Libuše Vlčková, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava
Chodilová, Jarmila Šmejkalová, Miloslav Pospíšil, Vladislav
Hynek.
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických
podkladů nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o
nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje. Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně
„zapomněli“, ať už při narozeninách nebo při narození dítěte….
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším 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.
Smuteční oznámení
Koncem měsíce května zemřela paní Anna Uhlířová ve věku 80-ti roků. Blízcí příbuzní i občané se se zesnulou rozloučili v olomouckém krematoriu v pondělí 5.června 2017.
/zv/
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Sdělení občanům
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má
svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vţdy středa, Náprstkova 1
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
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 í t a č e a j e po de l š í době
f unk č ní . )

Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 . (středa 13 – 17 hod.)

1) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova byl obnoven od
3.dubna 2017 – odváţí se 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.
2) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním reţimu středa - sudé týdny.

3) Svoz bioodpadu opět 14-ti denní reţim, vţdy v pátek – liché týdny.
4) 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.

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

6) 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/

Místní knihovna (vedoucí paní Večeřová)
Období léta máme před sebou. Pěkná kniha z naší knihovny
a posezení ve stínu stromů a nebo u vody, určitě není na škodu.
Můţete si ji 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
Radíkovský informační zpravodaj 3/2017
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v kniţním fondu Knihovny města Olomouce. Krásné proţitky léta s knihou v ruce vám přeje pí. Večeřová.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
Po dubnových akcích našeho KS, započal měsíc květen
v duchu pranostiky „Studený máj v stodole ráj…“, ale nakonec
měsíce se počasí trochu vylepšilo. Pohodu měsíce května dotvářely dva prodlouţené víkendy, a tak si mohli uţívat volna

všichni, nejen senioři.
Pro všechny členy KS bylo milým překvapením vybavení naší klubovny velkorozměrovým televizorem s plochou obrazovkou.. Jeho plné vyuţití bude především za nevlídného podzimního a zimního počasí při promítání videí i při presentaci odborných přednášek
Program měsíce byl pestrý. První týden jsme byli na koncertě ve Vlastivědném muzeu, kde písničky Hany Hegerové
Nezapomínáme ani na jubilanty….
zpívala zpěvačka Dana Chytilová za klavírního doprovodu pana Šulisty. Další týden byla v klubu
přednáška paní MUDr. Marie Terrichové, která se s námi podělila o nové poznatky v poskytování první
pomoci při nebezpečných ţivotních situacích. Také jsme si připomenuli oslavu Svátku matek a k této
příleţitosti jsme si přinesli fotografie svých maminek.
Následovala návštěva KS na Peškové ulici, kam jsme byli pozváni na koncert saxofonistů. Byli to
vskutku vybraní hudebníci, kteří perfektně ovládali své nástroje různých provedení. Známé melodie se nám dobře
poslouchaly a podvečer rychle uběhl.
Hudební mistři asi stárnou později, protoţe se rádi scházejí a svým vystoupením dovedou potěšit nejen sebe, ale i své
posluchače. Tradiční a oblíbená je jarní
vycházka na blízký Posluchov, kde za
pěkného počasí se nám dobře posedělo
u hospůdky na dobré svačince.
Také jsme si nenechali ujít účast na Májové veselici, kterou dvakrát do roka pořádá MMOl a je o ni velký zájem. Vţdyť
klubů seniorů je v Olomouci jiţ 21. Akce
je oblíbená, tombola je bohatá, protoţe
štědří dárci na seniory nezapomínají. V
červnu si opět někam vyjedeme a čas
před měsíční dovolenou zakončíme tradičně opékáním buřtů. Snad nám vyjde
i hezké počasí a vše proběhne v pohodě,
ke spokojenosti všech účastníků.
Zastavení u kříţe nad Radíkovem při výšlapu na Posluchov

Hezké a pohodové jarní období i období letních prázdnin nejen v Radíkově
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová
/fp/
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Městská policie je tu pro vás a v zájmu bezpečnosti dbá i na dodrţování pravidel
silničního provozu.
Rady pro cyklisty – rodiče poučte v zájmu bezpečnosti i své děti
Cyklistická sezóna je v plném proudu a silnice se jako kaţdoročně „hemţí“ cyklisty různého věku. Právě oni jsou vedle chodců a motorkářů nejohroţenější
skupinou v silničním provozu. Cyklisté si mnohdy neuvědomují, ţe podle zákona
o silničním provozu jsou jeho přímými účastníky. Musí proto znát a dodrţovat
ustanovení tohoto právního předpisu, která se na ně jako řidiče nemotorového
vozidla vztahují.
Mezi nejčastější nešvary cyklistů patří:
- jízda bez helmy - cyklistická helma je u nás povinná pro cyklisty do 18-ti let,
- jízda po chodníku - chodník smí k jízdě na kole vyuţívat pouze cyklista mladší 10 let,
- nepouţívání cyklistické stezky - je-li na trase kudy se cyklista pohybuje, zřízena cyklostezka,
je cyklista tuto stezku povinen pouţít,
- nerespektování dopravních značek a světelné signalizace – stejné povinnosti jako pro řidiče motorových vozidel,
jízda bez předepsaného osvětlení a reflexních prvků za sníţené viditelnosti (v noci, v mlze, za
deště apod.) - zde platí pravidlo „vidět a být viděn“,
jízda pod vlivem alkoholu - cyklista jako řidič nesmí poţít alkoholický nápoj nebo uţít návykovou
látku před jízdou ani během ní,
cyklista při jízdě na kole nesmí vést druhé jízdní kolo nebo psa.
Nezapomeňte se na svých cestách řídit nejen zákonem a pravidly silničního provozu,
ale i preventivními radami.
Preventivní rady pro cyklisty:
buďte ohleduplní a předvídaví, při míjení s chodci přizpůsobte rychlost jízdy,
dbejte na technický stav kola a jeho výbavu,
vyhněte se alkoholu a omamným látkám,
jezděte při pravém okraji a s rozestupy,
komunikujte s okolím (znamení o změně směru jízdy signalizujte včas; nepouţívejte sluchátka
s hlasitou hudbou).
Bc. Petr Čunderle, DiS
tiskový mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561
email: prijem.podani@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (Mladí hasiči vyrazili na soutěţ
CTIF, byli na okresním kole soutěţe Plamen, uspořádali Radíkovský branný závod, dospěláci byli na okrskovém kole
v Droţdíně a uspořádali Hasičský pochod kolem Radíkova a
chystal se 11. ročník Netradiční hasičské soutěţe 2017)….
23. dubna závody CTIF
ve Velikém Újezdě
V sobotu jsme časně ráno vyrazili
s dětským 9-ti členným druţstvem a dvěma dospělými směr Velký Újezd, abychom si zasoutěţili v disciplínách CTIF.
Soutěţi předcházela pilná příprava. Připravili jsme trať, kde jsme se dětem snaţili co nejvíce přiblíţit podmínky skutečného závodu. Osvědčilo se nám i celodenní soustředění před závody, a tak o
minulém víkendu jedno takové proběhlo.
Na závodiště jsme přijeli mezi prvními,
vybrali si místo pro stan a rozbalili „leţeRadíkovský informační zpravodaj 3/2017
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ní“. Počasí bylo opět jako na houpačce, chvíli slunce, chvíli déšť.
Našemu druţstvu ve sloţení: Markétka Večeřová, Míša Pospíšilová, Leonka Veverková,
Mireček Řezníček, Tomášek Snášel, Ondrášek a Nikolka Langerovi, Pavlínka a Lenička Jílkovi
bylo přiděleno startovní číslo 11. Celkem startovalo 20 druţstev.
V první disciplíně - štafetový běh 400 m CTIF, jsme si vylepšili náš loňský čas a obsadili 6.
místo. Druhá disciplína byl poţární útok CTIF, ve které jsme se oproti loňskému roku výrazně
zlepšili a obsadili jsme 4. místo.
Zkušenosti nasbírané v předcházejících letech jsme maximálně zúročili a příští rok bude výsledek určitě zase o kousek lepší. Díky za hezké výsledky…
Poděkování patří všem, kteří děti na závod připravovali i těm,
sobota 13.5. - Okrskové kolo Hanáckého okrsku v Droždíně (z pohledu A. Morbitzera)
Do nedalekého Droţdína vyrazili radíkovští hasiči ve sloţení: velitel – Michal Titz, Tomáš
Řezníček, Tomáš Herzog, Pavel Snášel, Ladislav Langer, Aleš Morbitzer a rozhodčí Miroslav
Nemrava. Marodka, pracovní povinnosti a také nízká motivace našich mladých hasičů výrazně
ovlivnila sloţení našeho závodního týmu. Místo výběru těch nejlepších jeli ti, co mohli. No, nebyla to nejlepší
startovní pozice.
Hanáckého
okrsku se účastnilo 5 muţských a 3
ţenské týmy. Na
všechny čekaly 3
disciplíny v pořadí
100 m překáţek,
štafeta 4 x 100 m
a poţární útok. Po
zahajovacím nástupu začal 20 –ti
minutový trénink na 100 m překáţek a pro naše 3 borce z 5 to byla zajímavá premiéra. Pro dva
premianty byla záludná 2 metrová bariéra a já zase netušil, jak se mi podaří pospojovat hadice
a připojit rozdělovač, při mém rychlém běhu.
Jako první se pustil do ostrého boje Michal. Je to velký pohodář. Hned u bariéry bylo vidět,
ţe nikam nespěchá a s překáţkou ţenského rodu se pěkně pomazlil. Ale dokázal to! Ocenil to i
komentátor PECA, který to vystihl slovy „na jistotu překonat překáţku a nezranit se“. Nejlépe
pak překáţky zdolal Tomáš Řezníček s časem 23 sec.
Ani druhá disciplína nás neposunula z průběţného 5. místa. U štafety 4 x 100 m nám o 9
sec. Uteklo, nebo spíš ujelo 4., 3. a 2. místo, kde se běţelo kolem 71 sec. Vítězové z Droţdína
pak čas stáhli na 67 sec. jsme čas nedostali pod 30 sec. Bylo to teda nakonec ve 3. disciplíně
pod 40, slušných 39 sec. Tady jsme dokonce útočili na čtvrté Holice, které v 7 lidech naměřili
čas 35,68. No nic, byli jsme sice poslední, ale jak říkal Ota Kaděrka „ sice poslední, ale sklizeno
jste měli první“. Více na stránkách SDH Olomouc-Radíkov www.sdh-radikov.estranky.cz
neděle 14.5. – Okresní kolo celorepublikové hry „Plamen“
Poprvé jsme se účastnili této akce
pořádané na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Tato soutěž se skládá
ze 6-ti samostatných disciplín.
První soutěž jsme absolvovali v říjnu
2016, další dvě v dubnu 2017 a
dalších tří jsme se účastnili.
Jedná se o soutěže:
1) štafeta požárních dvojic,
2) štafeta 4x60 m
3) požární útok
V těchto třech disciplínách jsme
závodili poprvé. Na výsledku to sice
bylo znát, ale celkové 14. místo z 28
zúčastněných není vůbec špatné. Nepovinnou soutěží byl běh na
Radíkovský informační zpravodaj 3/2017
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60 m - přebor jednotlivců.
- zde se na krásném 11. místě umístili v kategorii mladší chlapci Mireček Řezníček, který svým
časem 23,12 sec. Za ním bylo ještě dalších 41 závodníků.
- z kategorie starší dívky se nejlépe umístily na 18. místě Míša Pospíšilová, na 22. Markétka
Večeřová a na 29. Leonka Veverková, z celkového počtu 39. soutěžících.
Velkou bariéru překonával za starší chlapce Tomášek Snášel a umístil se na 19. místě z
29 závodníků.
sobota 20.5. – Radíkovský branný závod dětí
V sobotu 20. května jsme uspořádali 5. ročník Radíkovského branného závodu. Letošní
počasí bylo pošmourné a
vypadalo to, ţe kaţdou
chvíli začne pršet. Ale k
naší radosti nezačalo a
my jsme mohli strávit příjemné sportovní odpoledne. Letošního ročníku se
zúčastnilo 20 dvoučlenných hlídek
místních
i
přespolních.
Jedna výrazná změna se
týkala rozdělení
soutěţících na dvě kategorie. Prvních 10 druţstev se skládalo ze dvou kamarádů do
15-ti let, dalších 10 druţstev se skládalo z rodiče a
juniora.
Opět díky bratru Aleši
Morbitzerovi závodníky čekala inovovaná trať s osmi novými úkoly na stanovištích. Tyto prověřily nejen zdatnost ve sportu, ale také bystrost. Hned prvním úkolem bylo dát gól do hokejové brány, která byla upravena
na čtyři otvory. Mladší se museli strefit do větších otvorů dole, starší do menších nahoře.
Bez tohoto nemohli pokračovat dále.
Zdálo se to jako jednoduchý úkol, ale
některé to zdrţelo opravdu dlouho.
Díky různým úkolům, které nebyly jen
o rychlosti, ale také o štěstí a zručnosti, se na prvních příčkách výsledkové
listiny objevila nová jména.
A jak to dopadlo:
Kategorie A
1. místo Mireček a Honzík
Řezníčkovi
2. místo Karolínka a Verunka
Morbitzerovy
3. místo Dorinka Hanáková a
Markétka Večeřová
Kategorie B
1. místo Tomášek Snášel s tatínkem
2. místo Michálek Štencl s tatínkem
3. místo Matýsek Nádvorník s maminkou
Všichni závodníci předvedli úţasné výkony. Poděkování patří všem, kteří zajímavý závod připravili a nám pomáhali.
/kl/
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sobota 27.5. - Hasičský pochod 4.ročník - 128 účastníků
Letos uţ 4.ročník HASIČSKÉHO POCHODU
proběhl v sobotu 27.5. Termín jsme přesunuli na
konec května, v bývalém termínu Kácení máje.
Registrace u hasičské zbrojnice probíhala od 8 –
11,30 hod., kde kaţdý obdrţel mapku s cílem
projít všechny kontroly. Na trase byla celkem 4
stanoviště, na kterých se plnily různé úkoly, které
dokázaly zaujmout děti i dospělé.
Pochodu, lépe řečeno procházky jarní přírodou
se letos zúčastnilo 128 lidí, které čekala opět
zajímavá 8 - kilometrová trasa.
Po návratu do cíle bylo pro všechny připraveno
tradičně bohaté občerstvení, korunované pečenými makrelami. Odpolední posezení doplnila
hudební produkce Miloše Lisy. Jak místní spoluobčané, tak i hosté, kteří do Radíkova vyrazili
na tuto speciální akci, poseděli v letním počasí
aţ do večerních hodin. Počasí opravdu přálo –
polojasno bylo po celý den a slunce opravdu
pálilo. A kdyţ se v podvečer uklidnil vítr, mohli si
pořadatelé společně říci, ţe se akce opět vydařila. Pravidelné návštěvníky doplnili nováčci, kteří přislíbili účast i pro příští rok. Všichni si chválili
právě rodinnou atmosféru a pohodu. Ukazuje se, ţe naše rozhodnutí nedělat akci velkou reklamu bylo správným krokem.
pondělí 5.6. - 19:00 hod. - mimořádná členská schůze
- příprava 11. ročníku Netradiční hasičské soutěže 17.6.2017
Hasičské akce roku 2017
DATUM
16. - 18. červen
24. červen
15. červenec

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

Pořádá
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. Jsou možné změny termínu i akcí
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Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, km, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA se i nadále těší na vaši návštěvu. Kdo jezdíte nakupovat auty, máte
k dispozici parkoviště pro 6 aut před prodejnou. 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 letních
nákupech a to nejen občany Radíkova, ale jsou vítáni i chataři a chalupáři.
Chatařská a chalupářská sezona je tady a zboţí
je dostatek nejen pro zabezpečení rodiny, ale i pro
letní posezení u grilování na zahradě. Věříme, ţe
všichni pomůţeme vylepšit ekonomičnost provozu
našeho obchodu, který jsme si na zlomu r. 1988-1990
postavili.
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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. 5, 6 a 7 je 2. díl našeho ohlédnutí za historií výstavby naší prodejny.
Nechť je vzpomínkou i pro všechny, kteří pomohli této stavbě na svět.

OHLÉDNUTÍ ZA NETRADIČNÍ HASIČSKOU SOUTĚŽÍ 2016
Vlevo: Na úvod školení strojníků..
Dole: Radíkovské družstvo žen startuje

Dole: Všechno musí klapnout, jinak….

…..a pak může nastat pohoda…
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