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

Scénář soutěţe i komentování měl v rukou
Petr Bernard. Díky, bylo to perfektní ….

Patronát nad letošní akcí převzal 1. náměstek primátora
JUDr. Martin Major, MBA, dále byl přítomen vedoucí
odboru ochrany Ing. Jan Langr a členka ZMO Mgr. Eva
Machová

Nahoře: Předávání cen a dárků..

Druţstvu ţen Radíkov se snaţil pomáhat při 1. útoku i
místní pes. Nakonec byl povolen opravný poţární útok,
který jen potvrdil suverenitu radíkovského týmu ţen
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Krásné léto přeje všem KMČ Ol.-Radíkov
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
7.6.2017 – 90. RMO
-veřejná zakázka – Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc
16.6.2017 – 91. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejná zakázka – Studie
odtokových poměrů včetně návrhů moţných protipovodňových opatření na
území města Olomouce
-rozpočtové změny 2017
-nařízení SMOl maximální ceny sluţeb spojených
s pohřbem
-příprava a realizace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
-pěší zóna
-nařízení o placeném parkování
-setkání křesťanské mládeţe
-regulační plány
-dotace na vyuţití volného času dětí a mládeţe
-návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací, školy
-dotace v oblasti ochrany objektů
-výběrové řízení na ředitele MFO
-petice-dětské hřiště Nedvězí
27.6.2017 – 92. RMO
-dodatek č. 53 ke smlouvě s TSMO a.s.
-Letecký den 2017
-změny jízdních řádů
-kontrola hospodaření Knihovny města Olomouce
-zahraniční aktivity města Olomouce ve 2.pololetí
2017
-schválení záměru propachtovat 4 m2 plochy
parc.č. 405/1 vše kú. Radíkov u Olomouce, plakátovací válec
-veřejná zakázka „Dopravní řídící ústředna Olomouc – zahájení“
-Sv. Kopeček – Dvorského, chodník
-rozpočtové změny 2017
-inteligentní dopravní systémy – Světelně řízené
křiţovatky
-obnova vegetačních prvků v historických parcích
v Olomouci
-výsledek hodnocení práce ředitelů škol v r. 2017
kontrola usnesení RMO
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.
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Červen (12.6.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 05/2017,
zajištění nové vánoční výzdoby na objekt Náprstkova
1 – odpovídá Ing. Bednář
-došlá a odeslaná pošta
-předloţení návrhu rozpočtové změny-verze 3, schváleno, bude projednáno
s OVVI
-další jednání ve věci modernizace HZ, víceúčelový objekt v MČ Radíkov
-neuspokojivý stav s kvalitou a termíny sečení
veřejných ploch
-další postup při hledání správce zatrubněných
vodotečí. Dopis OŢP/vodoprávní postoupen na
odbor majetkoprávní
-náplavy ze štěrkových a lesních cest po přívalových lijácích
-zasahování stromů z pozemku města do vzdušného vedení nn na ulici U Skalky. Bude upozorněn odbor ŢP MMOl
Červenec (10.7.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 06/2017
-došlá a odeslaná pošta
-problematika sečení veřejných ploch v MČ Radíkov, jednání s TSMO a.s.
-jednání ve věci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt
-návrh sběrových sobot 2018 k vyjádření KMČ
-problematika zatrubněných potoků v MČ Radíkov, dopis odboru ŢP, předání k dalšímu řešení
na majetkoprávní odbor s cílem předloţit materiál
do RMO k rozhodnutí o správci tohoto majetku
města
-vydání Radíkovského informačního zpravodaje
č.4/2017
Plán jednání KMČ v r. 2017
(pondělí 19,30 hod.)
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

http://www.olomouc.eu/samosprava/komisemestskych-casti/radikov
/zv/
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POČASÍ NA NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŢI NEVYŠLO - VŠE OSTATNÍ ANO
– 11. ROČNÍK SOUTĚŢE JE ZA NÁMI.
I přes chladnější počasí i mírný občasný déšť
(poprvé v historii soutěţe)
byla účast týmů i diváků
vysoká. O ceny soutěţilo
celkem 11 týmů, a to 8
muţských a 3 ţenská
druţstva. Opět jsme uvítali
zahraniční účastníky ze
Slovenska ( Bratislava Rusovce ) a Walesu
(Swansea). V soutěţi byly
vidět zajímavé souboje a
výkony (i umělecké ). Na
večerní zábavě skupina
STARÁ VEMENA vytvořila
skvělou atmosféru. Návštěvníků bylo hodně i z
celého okolí. Jsme rádi, ţe
se akce vydařila a děkujeme všem návštěvníkům za podporu této naší "akce roku" a místním členům sboru za odvedenou
práci. Opět jsme ukázali, ţe umíme zabrat a pro dobrou věc spojit síly. Všem účastníkům akce
poděkoval starosta sboru Miroslav Nemrava.
Třešničkou na „dortu“ bylo krásné sportovní umístění domácích týmů - ženy obhájily 1. místo a muži 2. místo za dominantním týmem z Lošova. Jak kamarádi z Lošova slavili svůj úspěch,
se můţete podívat na stránky SDH Olomouc-Radíkov. Po celou dobu jsme slyšeli jak poděkování, tak pochvalu od všech týmů za tuto akci. V následujícím týdnu došly pozdravy z Walesu s tím,
ţe se všichni v pořádku vrátili domů plni záţitků a vzpomínek.
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VÝROČÍ 125 LET OD ZALOŢENÍ SDH RADÍKOV ( ZALOŢENO 1892 )
Na půlkulaté výročí jsme se rozhodli pořídit pro všechny naše členy nová trička a speciální
porcelánové pivní tácky. Kaţdý člen dostal jedno tričko a jeden tácek. V omezeném mnoţství
jsou k prodeji pro fanoušky hasičů. Hostům ze zahraničí jsme věnovali také tyto naše nové suvenýry. Detail trička a tácku i na http://www.sdh-radikov.estranky.cz/-Fotogalerie-11.ročník

Přání všeho nejlepšího hasičům z Radíkova

Hasičům z Radíkova - Michael Douglas

- Catherine Zeta-Jones
Zahraniční hosté nám také předali dárky – něco
v lahvičce ze Slovenska a profesionálové
z Walesu nám přivezli fotografie s osobním
věnováním od hollywoodských herců, jejich
přátel, Michaela Douglase a Catherine ZetaJones. Jiţ přemýšlíme, kam fotografie
s věnováním v zasedací místnosti umístíme.
Ţádné speciální oslavy letos nechystáme, důvodem je hlavně omezený čas našich členů.
Výročí jsme oslavili symbolicky právě na 11.
ročníku Netradiční soutěţe, předáním pamětních darů a na konci léta chceme uspořádat
společné focení všech členů sboru - odkrývá
plány bratr Petr Bernard – iniciátor dárkových
předmětů.
Za několik dní po návratu nám kamarádi Welšané poslali prázdninový dárek ...
Ahoj všem……. !
Jak vypadá naše soutěţ z DRONU - sleduj náš
web: - http://www.sdh-radikov.estranky.cz/

a sdílej video se svými kamarády.

/pb/

Vlevo: Lidem v Radíkově - Catherine Zeta-Jones
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DŮLEŢITÉ INFORMACE PRO VÁS O DĚNÍ V RADÍKOVĚ JE MOŢNÉ ZASÍLAT
CESTOU EMAILŮ
Kaţdou středu odpoledne sdělujeme občanům aktuální informace týkající se Radíkova prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, které se k řadě občanů nedostanou, protoţe nejsou doma nebo
v některých místech nejsou slyšet kvalitně. Např.: v závěru června místní rozhlas hlásil, ţe knihovna
má v měsíci červenci zavřeno a následná informace byla, ţe prodejna HRUŠKA má 2 dny zavřeno
z důvodu inventury. Vznikla z toho informace: „Prodejna HRUŠKA má měsíc zavřeno…..“. Paní vedoucí prodejny následně musela uvádět informaci na pravou míru. Pro zkvalitnění informovanosti uţ
druhý rok zasíláme tyto informace na emailové adresy. K dnešnímu dni odchází emaily do 31 domácností. Pokud máte o tuto sluţbu zájem a máte emailovou adresu, můţete se i vy přihlásit zasláním
svého emailu na jan.bednar@atlas.cz. Zprávy zasíláme prostřednictvím tzv. "skryté kopie", takţe
nikdo z dalších adresátů váš email neuvidí.
/jb/

SEČENÍ VEŘEJNÝCH PLOCH
KMČ povaţuje za nutné sdělit, ţe péči o zeleň i v MČ Radíkov zajišťují TSMO a.s. Práce spojené se sečením jsou prováděny firmou, která byla vybrána ve výběrovém řízení a to vţdy počátkem
roku. KMČ uplatňuje v měsíci září/říjnu cestou odboru ŢP MMOl poţadavky na údrţbu zeleně a to jak
stromů, keřů, tak i zelených ploch na následující rok. Z tohoto důvodu je třeba, aby i občané nahlásili
KMČ včas návrhy na změny. Zásahy do zeleně posoudí odborníci. Nové plochy k seči jsou naceněny
a dány do plánu roku následujícího. Naopak je nutmé, aby plochy, které není třeba sekat, byly vyřazeny z údrţby a město zbytečně za tyto plochy neplatilo. Ne vţdy s ohledem na počasí (déšť, horko,
sucho) je vše OK a dle představ vlastníků soukromých parcel. Plán údrţby zeleně je součástí měsíčního plánu TSMO a.s., kde jsou podchyceny i další činnosti v daném měsíci v Radíkově (např. odvoz
kontejnerů, odpadkových košů, strojní čištění apod.).
Zásahy do ořezu stromů provádí v zimním období pracovníci TSMO a.s., údrţba zelných ploch je
prováděna 5x ročně sečením, některé plochy v Radíkově jsou v reţimu seče jen 2x ročně.
/zv/

KOLÁRNA-RIDELLI RADÍKOVSKÉ XC
Závod pro opravdové baikery (závod
horských kol) proběhl 25.6.2017 na Šancích
a v okolí Radíkova, který pořádal tým Kolárna a navázal na dřívější ročníky maratonu
Olomoucký řetěz. Celá akce začínala závodem nejmladších – dětí do 6 let. Závodu se
zúčastnily celkem 4 děti na krátkém okruhu
v areálu. Pokračovalo se závodem ţáků a
ţaček, které uţ čekal náročnější 2km dlouhý
okruh. Všichni se s tím poprali výborně.
Vítězství vybojoval Lukáš Harlender před
Martinem Haluzíkem a Jakubem Tesaříkem.
V 11 hodin odstartoval první start hlavního
závodu tvořený kategoriemi Masters 3 a
Veteráni (ročníky 1967 a starší), kategorií
Ţen a Open. V tomto startu zvítězil Štefan
Lukašák a bral tak i 1. místo v kategorii Masters 3. Třetí projela cílem Martina Kukulová, první mezi
ţenami. 3. místo v ţenách brala Iveta Pagáčová a 4. místo Simona Večeřová. Ve 12:30 pak odstartovala druhá vlna hlavního závodu z křiţovatky ulic Pod Bořím – Na Pevnůstce. Hned v nájezdu, v těţkém „asfaltovém“ kopci zato vzal Honza Zatloukal, ale technický problém ho zbrzdil a ztratil tak cenné
vteřinky. Bojoval dál a společně s Petrem Březinou se dotahoval na čelo závodu. Oba pak brali zlatou
ve svých kategoriích. Honza Zatloukal v Juniorech a Petr Březina v kategorii Masters 1.
/jb/

POČASÍ
Květen 2017
Celkem bylo 7 dní s deštěm. Napršelo 65 % dlouhodobého normálu. Teplotně byl květen o 1 °C nad
dlouhodobým normálem.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den/mm/
den
sráţky
31
6,6
5.5.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
14,2
30,8
30.5.
- 2,0
10.5.
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Červen 2017
Celkem bylo 11 dní s deštěm.
Dne 22.6. nás zasáhly „superbouřky“, téměř 300 000 blesků zaznamenali čeští meteorologové během
čtvrtka a následující noci. Důvodem velkého mnoţství bleskových výbojů bylo spojení několika bouřek, které pokryly celé území republiky. V úterý 27.6. se Radíkovu vyhnuly přívalové sráţky, které
v okolí natropily značné škody.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den /mm/
den
sráţky
78
22
4.6.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
18,7
32,7
20.6.
5,4
8.6.
Zdroj: vlastní měření, MMOl, ČHMÚ

/jb/

AKCE NA FORTU V ROCE 2017
Aktuální informace na www.pevnost-radikov.cz
15.7.2017 proběhne v areálu fortu Radíkov sprint na horských kolech XCE O pohár fortu. Je to otevřený závod pro veřejnost. Možno se přihlásit až na místě.
10.9.2017 - Výročí 145 let od návštěvy císaře Františka Josefa I. na fortu Radíkov
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
……v letošním roce byla pro zabezpečení seče
všech zelených ploch patřící městu vybrána pro
MČ Radíkov nová firma. To přineslo zásadní
změnu, a to v horší kvalitě provedené seče,
neprovedeném úklidu zesečené trávy a další
nedostatky. Sečení se provádělo přerušovaně
po dobu 14 dnů oproti max. jednomu týdnu
dříve. KMČ jednala s odborným pracovníkem
TSMO a.s. s cílem zpřesnit rozsah sečení,
upřesnit mapové podklady a včlenit do pravidelné seče i lokalitu Pod Bořím. Věříme, ţe třetí
seč se vrátí svou kvalitou k předcházejícím
rokům…..
……aţ na poslední chvíli se jak SDH tak i KMČ
dozvěděli o firemní akci prodejců náhradních
dílů pro automobily AUTO KELLY, jejíţ konání
připadlo zrovna na stejný den jako "Netradiční

hasičská soutěţ". Centrum akce měli v areálu
Chaty pod Věţí. Kromě přátelského setkání
byla pro účastníky připravena rallye zaměstnanců a ti absolvovali trasu asi 60 km v okolí.
Akce se zúčastnilo osmdesát zaměstnanců se
čtyřiceti auty. Nakonec zásah do místní dopravy
nebyl tak veliký a vše proběhlo v normálu. Jako
malou omluvu za komplikace v dopravě věnovala firma dvoje montérky jako cenu pro vítěze
hasičské soutěţe……..
….KMČ zaslala písemný dotaz na ČEZ Distribuce s ţádostí o stanovení orientačních nákladů na snesení vzdušného vedení 22 kV a provedené kabelizace podél cvičiště Mladých hasičů. Je to trochu vize, ale moţnosti vyuţití plochy pro hasiče by bylo určitě přínosem…..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Libuše Vlčková,
Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová, Jarmila Šmejkalová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek.
Srpen: Věra Pospíšilová, Alena Grygarová, Helena Rozsárová, Věra Slatinská, Jan Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt, Slavomír Slatinský, Miluše Změlíková.
Září: Marie Typnerová, Pavel Procházka, Pavel Odstrčil Ing., Marie Langerová, Marie Melcerová, Jan Stojaspal Ing., Jaroslav Bernard, Ludmila Šubrtová, Magdaléna Stratilová.
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 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.
/zv/
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Sdělení občanům
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má
svůj provozní reţim v době dovolených omezen takto:
Nepřítomnost pana Bc. Pešaty na Detašovaném pracovišti MMOl v Radíkově:
9. srpna, 16. srpna a 30. srpna.
Jinak úředním dnem je vždy 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 p o č í t a č e a j e
po de l š í době f un k 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: 18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.
Svoz plastů: 1.8., 29.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.

6) 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)
Jelikoţ je doba prázdnin a knihy na dovolenou jste si určitě vypůjčili, tak i naše knihovna má v měsíci červenci 2017
ZAVŘENO.
Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov a
v srpnu se v naší knihovně opět zastavit a vypůjčit knihy.
Krásné proţitky léta s knihou v ruce vám přeje pí. Večeřová.
/zv/
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Klub seniorů Radíkov informuje. Máme nové logo KS.
Je sice jiţ doba dovolených a prázdnin, ale malé
ohlédnutí, co se událo v KS před prázdninami stojí za
připomenutí.
Hned první víkend v červnu jsme si zpestřili účastí
na oslavách města Olomouce, které nabídly bohatý a
hodnotný kulturní program. O tyto akce byl jako vţdy
veliký zájem. Významnou událostí pro město i baziliku na Sv. Kopečku byla návštěva pra-pra-pra -pra
vnučky císařovny Marie Terezie. Velice zajímavá
událost.
První pondělí v měsíci jsme se na smutečním
obřadu rozloučili s naší členkou paní Annou Uhlířovou, která ráda a často s námi
pobývala v KS.
Několik z nás se účastnilo zájezdu
na Dolní Moravu, který pořádal pro
Kluby seniorů MMOl Počasí akci
přálo a účastníci byli spokojeni.
Zastavení u kříţe před Posluchovem při výšlapu na Posluchov

Hezké a pohodové letní období
nejen
v Radíkově
přeje za Klub seniorů Františka
Prášilová
/fp/

Městská policie sděluje: Od 1. července začíná platit zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Konec institutu domluvy i blokového
řízení.
Z webových stránek SMOl (29.6.2017): Změna legislativy přináší desítky
změn, na které se museli pečlivě připravit i stráţníci Městské police Olomouc.
„Všech sto dvacet stráţníků ve výkonu sluţby absolvovalo školení o novém názvosloví, oprávnění, postupech a způsobech řešení situací,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Skalický.
Změny a skutková podstata se dotknou i dalších sedmdesáti zákonů. Od
nového pololetí vymizí z terminologie správní delikt a je nahrazen přestupkem i pro právnické osoby nebo podnikatele. Blokové řízení je nahrazeno
příkazem na místě bez možnosti odvolání s tím, že strážníci mohou nově
uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.
Kromě pokuty může strážník uložit i mírnější postih ve formě napomenutí, které nahrazuje
dřívější tzv. domluvu a nebude mít již pouze ústní charakter. Napomenutí bude vyhotoveno písemně a u některých vybraných přestupků bude zaneseno do Evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. V případě recidivy může být k této skutečnosti přihlíženo.
„Na reformě pracovalo ministerstvo vnitra deset let. Nový zákon mnohé z přestupků terminologicky přiblíţil trestnímu právu,“ objasnil zástupce ředitele olomoucké městské policie Tomáš Musil.
Zákon nově definuje přitěţující a polehčující okolnosti nebo organizátora, návodce a pomocníka přestupku.
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Stráţníci budou od 1. července projednávat příkazem na místě přestupky proti pořádku v územní
samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému souţití, proti majetku či proti pořádku ve státní
správě spáchané neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci.
Z Radíkovské černé kroniky (1. pololetí 2017):
Od začátku letošního roku přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc celkem osmnáct
oznámení v lokalitě KMČ Radíkov. V devíti 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.
Celkem sedm oznámení se týkalo zvířat. Ve třech případech stráţníci odchytávali volně se pohybující psy. Dále řešili dva majitele psů, jejichţ čtyřnozí svěřenci neměli náhubek a nebyli na vodítku.
Zbývající dvě oznámení se týkala nálezu kadáveru zvířat.
Během června také stráţníci Městské policie Olomouc vyjíţděli na dvě oznámení v souvislosti s
rušením nočního klidu. V prvním případě byla hlasitá reprodukce hudby ve dvě hodiny ráno vyřešena na
místě domluvou. Na druhé rušení nočního klidu byla hlídka vyslána ve čtvrtek 22. června, kdy starší
muţ po páté hodině ráno sekal trávu na svém pozemku. Vzhledem k tomu, ţe muţ se stráţníky odmítl
komunikovat a ve své činnosti ani v době nočního klidu nepřestal, byla celá věc oznámena správnímu
orgánu k dalšímu řešení.
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 výlet do
údolí Bílé Opavy za krásami přírody Jeseníků, na dovolené, na
prázdniny odjely děti s rodiči. Po prázdninách opět rozjedeme
další plánované akce)
17.6. 2017 - Mladí hasiči se zapojili a pomáhali na Netradiční hasičské soutěži

Slavnostní zahájení, hymny, projevy……..

Sobota 24. 6. 2017 - Výlet Mladých hasičů údolím Bílé Opavy do Jeseníků se vydařil.
Podrobnosti v dalším čísle zpravodaje nebo na www.sdh-radikov.estranky.cz
Radíkovský informační zpravodaj 4/2017
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Hasičské akce roku 2017
DATUM
15. červenec

AKCE
PRÁZDNINY

Pořádá

Narozeninová sobota
Rafty s hasiči
Fotbálek ŽENATÍ - SVOBODNÍ
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 - SLEDUJTE

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.
V plném proudu je rekreační a turistická sezona.
Mnozí chataři a chalupáři opět obsadili své chaty a
chalupy a uţívají pohody dovolených zde v Radíkově.
Místní prodejna je pro všechny opět k dispozici a
poskytne bohatý sortiment potravin a nápojů pro vytvoření pohody v letních vedrech i dostatek surovin
pro podvečerní grilování. Dostatek pamlsků i mraţených výrobků uvítají zajisté i děti.
Personál prodejny - vedoucí pí. Dagmar Mlíchová
s prodavačkami Lucií Niezgodovou a paní Taťánou
Langerovou vás rády přivítají a obslouţí při letních
nákupech.

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší v prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.
Radíkovský informační zpravodaj 4/2017
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FOTOGALERIE Z 11. ROČNÍKU NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE
SPOJENÉ S OSLAVOU
125 LET OD ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO SDH RADÍKOV
Vlevo: Páteční podvečerní posezení hostů
z Wallesu bylo v místním hostinci na jejich přání.
Bylo veselo se zpěvy a dle jejich představ. Večírek
krátce navštívil Petr Bernard, Karel Morbitzer a
Honza Zvěřina. I parta kamarádů se ráda pobaví
dle svých zvyklostí…

Ponuré a uplakané ráno. Příprava akce začíná,
přijíţdějí druţstva, vodník to má pod dohledem..

Vlevo: Mokrý terén v místě startu dokáţe překvapit
kaţdého….
Občerstvení je připraveno. Za chladného počasí šel na
odbyt svařák i něco ostřejšího…..

Diváci opět nezklamali a povzbuzovali soutěţní druţstva

Na vítěze v kategorii ţen a muţů čekaly putovní poháry..
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Druţstvo muţů Radíkov rozbíhá poţární útok - 2.místo

Úsměvná pohoda mezi diváky

Jako blesk jede druţstvo muţů z Lošova – je z toho 1. místo

Domácí druţstvo ţen převzalo putovní pohár za 1. místo

Suvenýry - zhotoveny k příleţitosti jubilea SDH Olomouc-Radíkov. Novinkou je porcelánový tácek a tričko.

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 Bednář, Jan Zvěřina, Josef Doseděl, Petr Zvěřina, Petr Bernard - 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
Uzávěrka 2.7.2017 - vychází: 13.7.2017
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