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

Mladí hasiči po svém vystoupení rozsvítili stromeček

Komorní dívčí pěvecký
sbor Kassiopea z Olomouce se svým vánočním
programem přinesl pohodovou vánoční náladu do
Radíkova.
KMČ děkuje všem obětavým lidem, kteří akci připravili.
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Je 2. adventní neděle 10.12. a
lidé se scházejí na podvečerní
rozsvěcování stromečku.
Počet lidí jsme odhadli na 120.

Vlevo:
Vánoční jarmark se vydařil.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
26.9.2017 – 99. RMO
-značení sloupů veřejného osvětlení v Olomouci,
další etapa projektu
-prodej vozidel MPO
-zahraniční služební cesta Řím
-protipovodňová opatření
IV. etapa
-výběrové řízení – ředitel
příspěvkové organizace
MFO
10.10.2017 – 100. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-tř. Míru – Neředínská, úprava křižovatky
-pořízení změny č. VII územního plánu Olomouc
-radnice, využití lešení na vánoční výzdobu
-dotace v sociální oblasti
-Neředínský hřbitov, dláždění cest
-tramvajová trať tř. 1.máje, model Hradské brány
31.10.2017 – 101. RMO
-veřejná zakázka, Dopravní řídící ústředna Olomouc
-majetkoprávní věci
-rozpočtové změny 2017
-OZV č.2/2016 o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a využívání odstraňování komunálního
odpadu v r. 2018
-změny jízdních řádů od 1.1.2018
-výročí 60-ti let Výstaviště Flora Olomouc a.s.
-dotační programy
-změny v KMČ
SK Sigma Olomouc a.s. záměr nabýt Andrův stadion
-Odpadové centrum
1.11.2017 – 102. RMO
-zimní stadion Olomouc, nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.
7.11.2017 – 103. RMO
-rozpočtové změny 2017
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 – 1.čtení
-dětská hřiště na rok 2018
-omezení tranzitní nákladní dopravy v Olomouci
-Městský bál 2018 - 13.1.2018 – pavilon Flora
-tramvajová trať II. etapa Nové sady – Povel
21.11.2017 – 104. RMO
-HZ Chválkovice, zahájení
-rozpočtové změny 2017
-příprava projektů v rámci operačního programu
„Doprava“
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-informace o získání dotací na pořízení požárních
automobilů
28.11.2017 – 105. RMO
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2018, 2. čtení
11.9.2017 – 16. ZMO
-vodohospodářská infrastruktura
-nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.
-rozpočtové změny 2017
-pořízení změny č. VI územního plánu Olomouc
-partnerská smlouva s městem Kunming /Čína/
13.11.2017 – 17. ZMO
-SK Sigma Olomouc a.s. – záměr nabytí Androva
stadionu
-pořízení změny č. VI. územního plánu Olomouc
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/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Říjen (9.10.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 09/2017,
-došlá a odeslaná pošta
-čerpání rozpočtu KMČ,
nacenění zakázek
-ul. Pod Bořím, záměr ozelenění místa kontejnerového stání
-aktualizace rozpočtu KMČ na rok 2017
-urgence oplechování dřevěných prvků mobiliáře
-problematika východní tangenty
-opravné práce na místních komunikacích v r.
2018, zaslání požadavku
-zaslání požadavku na zimní údržbu zeleně
2017/2018
Listopad (13.11.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 10/2017
-došlá a odeslaná pošta
-informace o realizovaných opravných pracích na
majetku města, zajištění PF 2018 a zpravodaje
č.6/2017
-informace o zimní údržbě 2017/2018 v Radíkově, pro TSMO a.s. zabezpečuje stejná firma jako
zimu 2016/2017
-termíny jednání KMČ rok 2018 v režimu jako
v roce 2017
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-problematika dopravy na ul. Chválkovická a
Pavlovická, stále častěji zablokovaná doprava
-Naučná stezka Svatý Kopeček, rozpadlé tabule,
zaslána informace na zřizovatele
-uplatnění požadavku KMČ do současně rozpracované změny č. VI a VII územního plánu Olomouc
-dodržení všech požadovaných termínů vůči
OVVI
Plán jednání KMČ v r. 2018
(pondělí 19,30 hod.)
8. ledna
12. února
12. března
9. dubna
14. května

11. června
9. července
13. srpna
10. září
8. října
12. listopadu
10. 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

http://www.olomouc.eu/samosprava/komisemestskych-casti/radikov
/zv/

VICHŘICE V NEDĚLI 28. ŘÍJNA NAPÁCHALA DALŠÍ ŠKODY NEJEN V LESE
KOLEM RADÍKOVA, ALE I NA MAJETKU MĚSTA V RADÍKOVĚ
V podvečerních hodinách se silný poryv větru
opřel do plakátovací tabule s vývěskami a celý panel
padl na svah k potoku. Skupinka místních hasičů
těžký panel vytáhla od potoka nahoru na rovný terén. Poškození majetku města včetně potřebné fotodokumentace bylo nahlášeno komisí na OVVI
Magistrátu. K pádu došlo kvůli poškození kotevních
prvků, které nezvládly tlak vichřice. Rozbito bylo i
zasklení vitrín. Škodní událost je v řešení
s pojišťovnou.
Panel byl následně převezen do areálu TSMO
a.s., kde se po měsíci rozbíhá jeho oprava. Věříme,
že do Vánoc bude informační panel na místě a bude
sloužit svému účelu.
/zv/

JAK SE VOLILO DO PARLAMENTU ČR V RADÍKOVĚ (OKRSEK 86)
Registrovaných voličů 263 – účast 192 + 2 vol. průkazy - to je - 72,5%
Počet hlasů: 1) ANO – 49, 2) SPD – 26, 3) ČSSD – 25, 4) KDU-ČSL 19, 5) PIRÁTI 18.

/zv/

HASIČSKÝ ZÁJEZD – PIVOVAR HASIČ, BRUNTÁL – SOBOTA 18.11.2017
Po letech přestávky, kdy jsme nenaplnili počet zájemců o společný výlet, jsme oprášili starou
myšlenku navštívit hostinský Pivovar Hasič
ve městě Bruntál. Pro snížení výdajů a pestřejší
zážitek navrhl pokladník ekonomičtější cestu vlakem Českých drah. Nakonec se nás sešlo 19, někteří členové vzali i doprovod v podobě manželek.
Vyrazili jsme hned ráno a po příjezdu do Bruntálu
jsme přešli do centra města, kde byl náš cíl. Abychom nakrmili, jak se říká i našeho ducha, vypravili
jsme se na prohlídku místního zámku. Všichni alenebyli hladoví po historii a turistických atrakcích, a
tak se malý předvoj vydal rovnou držet místo
v pivovárku. Ostatní a byla jich valná většina, byli
připraveni vyslechnout výklad k historii místního
zámku. Ten patřil společně s hrady Sovinec, Bouzov a Úsov do majetku Řádu německých rytířů. Všichni účastníci prohlídky byli zaskočeni jeho
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atypickou architekturou a hlavně nebývalou krásou zámku. I zkušení cestovatelé a že jich v naší
výpravě nebylo málo, se shodli, že tak krásný, zachovalý a vzácnými artefakty vybavený zámek
ještě neviděli. Při srovnání se skvosty západní Evropy máme právo být hrdí na to, co v naší zemi
máme. Hodinová prohlídka, pár fotek a nákup turistických suvenýrů.
Následně jsme se vydali k našemu předvoji do pivovaru Hasič, kde nás už očekávali. Pustili
jsme se do ochutnávky nabídnutou místním sládkem. Někteří našli svého favorita napoprvé a
někteří chvíli tápali. K cestovatelské žízni se přidal hlad a tak
jsme prověřili i místního kuchaře.
Pár neznalců výrobního procesu
využilo nabídky sládka a navštívilo
zázemí a vyslechlo pár slov o výrobě zlatavého moku. Čas utíkal a
za chvíli jsme museli vyrazit.Vlak
není autobus a na opozdilce nečeká. Ještě jsme při platbě obdrželi kupón na 10 litrový sud jako
odměnu za naši konzumaci a šlo
se na nádraží. Na cestu zpět se
téměř všichni, stejně jako na cestu
tam, vybavili pitným režimem.
Každý tak nesl jednu nebo více
lahví zlatavého moku. Také jsme
nesli dar pro Jardu Kouřila, který
tou dobou v Radíkově urputně slavil své životní jubileum a svoji účast na hasičském zájezdu musel odřeknout.
Na cestě zpět se nic mimořádného nedělo, jen jsme snížili počet zakoupených lahví a padly
i návrhy jestli jsme toho Jardovi nekoupili náhodou moc. Nakonec mu neubylo, protože i bruntálský hasič vycenil své ostré zuby.
Vedení sboru se nakonec rozhodlo pokrýt náklady na celý zájezd z pokladny sboru jako
poděkování všem za jejich práci nejen v tomto roce.
Více na stránkách: www.sdh-radikov.estranky.cz
/pb/

HANÁCKÝ MUSCHERS CLUB USPOŘÁDAL ZA ZCELA ZIMNÍCH PODMÍNEK
TRADIČNÍ ZÁVOD PSÍCH SPŘEŢENÍ FITMIN CUP POD VĚŢÍ – RADÍKOV
Krásné zimní, ale drsné počasí přivítalo letos účastníky závodů se
střediskem RS chata Pod věží v Olomouci – Radíkově. Závody proběhly
v sobotu odpoledne, v neděli pak v době 9,30 – 12,00 hod. za značného
zájmu závodníků i diváků. Celkem se závodu účastnilo 102 závodní-

ků, 57 s licencí, 45 bez licence, 10 dětských účastníků do 8 let. Závod byl s mezinárodní účastí, přijeli závodníci z Polska a Slovenska.
Závodilo se na tratích Sprint-3,6 km, Mid-16 km, a Dog maraton-16
km (běžec a pes), který se běžel poprvé. O tuto kategorii byl docela
zájem.
V sobotu proběhl závod v kategorii pro nelicencované závodníky,
která byla hojně obsazená 45 účastníků. Ti odjeli závod pouze jednokolově a večer proběhlo i vyhlášení a slavnostní předání cen.
Pořadatelka paní Renata Macková tímto děkuje všem obyvatelům Radíkova za vstřícné chování k pořadatelům, Mysliveckému
sdružení, Lesům ČR s.p., Kapitulním lesům, KMČ, prostě všem, co
nám umožnili tuto akci uspořádat.
Ing. Osladil z Radíkova
Závěrem: jestli vás pejsci zajímají, můžete se podívat na stránky pořadatele s výsledky kategorií na www:hanackymuscherclub.webnode.cz a dále zhlédnout fotografie na:
https://ledovastopa.rajce.idnes.cz/Mushing_pod_vezi-Fitmin_cup_nedele_starty_3.12.2017

a nebo si ve 12-minutách projet s kamerou na přilbě+zvuk, jednu z tratí na:
https://www.youtube.com/watch?v=Cx9LOkL97ms&feature=youtu.be
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POČASÍ
Říjen 2017
Celkem bylo 10 dní s deštěm. Napršelo 200 % dlouhodobého normálu. Teplotně byl říjen o 0,8 °C
nad dlouhodobým normálem.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
84,2
průměrná teplota ve [°C]
8,5

největší úhrn za den
34,8
max. [°C]
den
22,3
15.10.

den
3.10.
min. [°C]
den
- 2,4
31.10.

Listopad 2017
Celkem bylo 11 dní s deštěm. Měsíc listopad byl velice mírný, bez výrazných odchylek od normálu.
Srážkově povedený, stejně jako předchozí 2 měsíce, a tak se pomalinku doplňuje šílený deficit srážek
z léta, stále chybí asi 100 mm srážek do normálu.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
43,8
průměrná teplota ve [°C]
3,1

největší úhrn za den
8,6
max. [°C]
den
13,2
6.11.

Zdroj: vlastní měření, MMOl, ČHMÚ

den
12.11.
min. [°C]
den
- 4,2
15.11.
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
…. vedení SMOl uzavřelo počátkem roku 2017
s TV Morava smlouvu o presentování všech 27
KMČ v Olomouci formou spotu v délce trvání
asi 7-8 minut. Blok představování jednotlivých
městských částí pod názvem „Jak se žije
v Olomouci“ dospěl v listopadu i do Radíkova.
Natáčení proběhlo v Radíkově 14. listopadu,
vlastní vysílání pak v úterý 21. listopadu. Kdo
jste
spot
neshlédli,
najdete
jej
na

http://www.tvmorava.cz/clanek/3392/jak_se_
zije_v_olomouci_-_radikov
….. KMČ v listopadu 2017 ještě odpovídala i na
položené otázky redaktorovi měsíčníku Olomoucké listy. Otázky byly stejné pro každou
KMČ a je na posouzení čtenářů, jak jsme představili místo našeho bydlení, žití v Radíkově i
práci naší komise. Konečnou úpravu provedla
redakce. Zajisté máte již doma č.12/2017 Olomouckých listů, kde je článek publikován…..

…. nepřetržité sněžení 30. listopadu, kdy napadlo 15 cm mokrého sněhu, prověřilo TSMO a.s.
respektive nasmlouvanou firmu. Obrázek si
každý může udělat sám, ale dodáváme, že
firma udržuje komunikace a chodníky v Droždíně, Sv. Kopečku, Lošově i Radíkově. Podněty
ke zlepšení zajisté uvítají i TSMO a.s. ….
…. problémy se zásobováním občanů momentálně řeší na Sv. Kopečku. Prodejna v bývalé
škole skončila výpovědí provozovatele. Jelikož
vše má svůj „postup“, nejde provoz obnovit jen
mávnutím kouzelného proutku……
……… i Radíkov se proslavil v listopadu 2017
jak na internetu, tak i v tištěných médiích informací, že někde mezi Dolany a Radíkovem se
pohybuje mladý los, který přešel bez úhony
„půl“ republiky. Nikdo z místních ho neviděl, ale
každá informace je dobrá ….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jaroslav Kouřil, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová,
Imrich Kulčár, Milena Vašáková, Jarmila Nemravová
Leden: Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Václav Bahník, Marie
Procházková, Danuše Bednářová Ing., Ladislav Langer
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel Frank
CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová, Jan Terrich Ing.
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….
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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 žijí v blízkém
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
/zv/

Sdělení občanům
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má
svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vţdy středa, Náprstkova 1
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata–tel.724077 333
Počátkem února 2018 se opět budou vybírat poplatky za komunální odpad.
Na pracovišti je možno 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 op ě t f unk č ní . )

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

1) Parkujte prosím na svých parcelách. Při nevhodném parkování ve vaší ulici nebude zimní
údrţba provádět ošetření komunikace nebo chodníku z důvodů moţnosti poškození parkujícího vozidla. Mnohdy postačí otevřít svou bránu, odházet si sníh a zajet na vlastní pozemek.
Na Malinovského ulici blokujete i MHD. Chodníky nejsou k parkování aut.

2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven počátkem dubna 2018.

3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.
Svoz proběhne 22.12.2017 a počátkem roku 2018 ve dnech 2.února
16.března. Další svoz během roku 2018 opět 14-ti denní reţim, vţdy v pátek – liché týdny.

4) Svoz bioodpadu:

a

5) TSMO a.s. sdělují: Ve svátcích 25. a 26.12.2017 i v dalších dnech do konce roku bude svoz odpadů probíhat beze změn v řádném termínu – tedy ve stanovených svozových dnech.
Na Nový rok 1. 1. 2018 svoz odpadu probíhat nebude a posouvá se tak celý harmonogram svozu
o jeden den od úterý 2.1.2018 do soboty 6. 1. 2018 (tzn. pondělní svoz bude v úterý, úterní ve středu atd.).
6) Sběrové dvory TSMO a.s. v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve
svátky 24. - 26.12.2017 a 01.01.2018 uzavřeny.
V ostatní dny (pondělí – sobota) budou mít běžnou provozní dobu 9 – 13 a 13.30 – 17 hod., v neděli
31.12.2017 budou mít otevřeno od 9 do 13 hod také beze změn. Od 2. 1. 2018 již bude provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu.

7) 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.

8) Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2018 je svozovým dnem vţdy
úterý – lichý týden
Svoz papíru: 3.1.* výjímečně středa, 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6.,
17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.
Svoz plastů: 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9.,
23.10., 20.11., 18.12.
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9) 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)
I když kalendářně zima nenastala, přesto se nám ve 48. týdnu
zimní motiv předvedl v plné kráse. Je před námi období předvánočního shonu, který nahradí pohoda vánočních a novoročních
svátků. I vybraná kniha z naší knihovny dokáže naplnit pohodu
svátků i zimy v teple domova. Ráda Vám s výběrem poradí paní
Večeřová.
Doma se můžete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.
Krásné podzimní a zimní chvíle s knihou v ruce vám přeje pí. Večeřová.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje.
Nastal nám adventní čas, který je předzvěstí
radostných Vánoc s blížícím se koncem roku, a tak
je možno se ohlížet a případně hodnotit činnost našeho klubu seniorů.
Vycházky už nebudou aktuální, a tak budeme
čas do konce roku trávit především v teple klubu.
Akcí za končící rok bylo zajisté hodně. Listopadová
taneční veselice v pavilonu A měla opět úspěch.
Také návštěva paní Milušky (rozené Vattrové) ze
Štěpánova s předvedením výborných předmětů práce lidských rukou nás potěšila. Kdo měl zájem, mohl
v kině shlédnout český film "Po strništi bos". Své
příznivce měla i operetka "Vinobraní" v Mor. divadle.
Poslední podzimní vycházka byla do Samotišek, kde stále poznáváme nová i starší zákoutí této obce.
Shlédli jsme program příjezdu Sv. Martina na
Sv. Kopečku a rozsvícení vánočního stromečku
v místní škole.
V klubu jsme měli nevídanou oslavu dvou jubilantek, kde měl vystoupení s harmonikou i jeden náhodný pan senior z Olomouce. Všichni
přítomní vystoupení kladně hodnotili, a tak jistě
nebude problém se setkat někdy příště. Inu
vždy záleží na lidech. Potěšila i nadílka od Sv.
Mikuláše a protože se má dělat radost nejen
dětem, ale i dříve narozeným. Nenecháme si
ujít ani hezké vánoční posezení. Rádi se zajisté
všichni sejdeme po svátcích počátkem nového
roku 2018. Vstoupíme do roku, kdy naše republika bude slavit 100 let trvání.
Jubilanti s hudebním doprovodem

Hezké a pohodové svátky vánoční a novoroční
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová
/fp/
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Městská policie na závěr roku 2017 sděluje a přeje:
Vážení spoluobčané.,
V souvislosti s blížícím se koncem roku 2017 mi dovolte poděkovat vám všem
jménem Městské policie Olomouc za spolupráci. Jsme si vědomi, že by účinné
plnění našich úkolů na celém území města Olomouce bez úzké spolupráce s vámi
nebylo možné.
Při této příležitosti dále považuji za potřebné poděkovat za dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení samosprávy, odborných subjektů v rámci Magistrátu
města Olomouce, složek integrovaného záchranného systému a komisí městských částí.
Ke zvýšení pocitu bezpečí našich spoluobčanů se nám podařilo díky finanční podpoře v rámci
Programu prevence kriminality v tomto roce modernizovat část Městského kamerového dohlížecího
systému. V tomto duchu bychom rádi pokračovali i v následujících letech.
Poděkování za práci patří zejména všem strážníkům a civilním zaměstnancům Městské policie Olomouc a hlavně jejich rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být připraveni po všech stránkách
k odvádění maxima při výkonu svých činností tak, abyste vnímali naši práci jako neodmyslitelnou součást Vašeho života.
Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracovního kolektivu Městské policie Olomouc popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 nejen bezpečnou Olomouc, ale každému z nás hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak i
v pracovním životě.
Za pracovní kolektiv Městské policie Olomouc – ředitel MP Olomouc Mgr. Pavel Skalický
Jak v klidu přečkat Silvestr se svým domácím mazlíčkem?
S blížícím se koncem roku přichází mnoha majitelům jejich čtyřnohých mazlíčků na mysl otázka,
jak se opět vypořádat se zvýšeným hlukem z ohňostrojů a dělobuchů. Strach z těchto věcí je u psů
vcelku běžný, bojí se nečekaného neznámého hluku a záblesků světla.
Preventivní rady:
- nenuťte psa opustit jeho komfortní zónu, dovolte mu se schovat tam, kde se cítí bezpečně
- omezte zvuky zvenku, zavřete všechna okna a dveře
- ještě před začátkem konce roku můžete navštívit veterinární ordinaci a požádat veterináře o zklidňující
léky
- nikdy během střílení petard a ohňostroje nenechávejte psa venku na zahradě
- váš pes by měl být čipovaný, mít tetování nebo známku s kontaktními údaji, pokud se stane, že vám
přesto uteče. Tak je potom jednodušší identifikace a návrat k majiteli
Co dělat, když pes uteče:
- pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat a nahlaste ztrátu
- kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnic
- obvolejte místní útulky pro zvířata
Co dělat v případu nálezu psa:
- kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa na místě převezmou a předají do příslušného
útulku
- pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli
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 se účastnili branného závodu v Náměšti na Hané, bojovali jsme na memoriálu
Radka Zapletala, pozvali jsme Mikuláše, připravili rozsvěcování stromečku a vánoční jarmark. Chystáme výroční valnou
hromadu SDH a plánujeme akce na rok 2018 ….
Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen Náměšť na Hané
V sobotu 14. října jsme se sešli u hasičské zbrojnice, abychom se zúčastnili Branného závodu požárnické všestrannosti v Náměšti na Hané. Touto soutěží nám začala podzimní část
celorepublikové soutěže v požárním sportu - Plamen.
Radíkovský informační zpravodaj 6/2017
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Poprvé se nám nepodařilo sestavit více
než jedno družstvo, a tak za starší startovalo složení: Míša Pospíšilová, Nikolka Langerová, Tomášek Snášel, Mireček Řezníček a
Ondrášek Langer. Dostali jsme startovní
číslo 34 ze 43 družstev. Pro nás to znamenalo, že máme spoustu času, než přijdeme
na start. Ke smysluplnému využití volného
času se nám nabídl zámek, v jehož blízkém
okolí se soutěž konala. Přes mírný protest
dětí jsme si návštěvu zámku prosadili. Prohlídka se nakonec všem líbila, dětem možná
proto, že nechybělo klouzání v papučích po
parketách. Po prohlídce jsme se naobědvali
a začali jsme si opakovat nabyté vědomosti.
Blížil se totiž náš start. Naši borci velkou
nervozitou netrpí, takže po odstartování
vyrazili sebevědomě směrem k prvnímu, ze šesti stanovišť, ze kterých se tato soutěž skládá střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a
překonání překážky po vodorovném laně. Za nezvládnutí úkolů dostává družstvo trestné body,
které se přičítají k čistému času strávenému na trati. A právě ty nám bohužel pokazily konečné
hodnocení. Naše družstvo se umístilo na krásném 14. Místě.
Pravda, očekávání byla trošku větší. Kvalitní příprava, šestý nejrychlejší čas, nejlepší
umístění ze všech sborů v Hanáckém okrsku tomu i nasvědčovalo. Letos se ale naši borci museli potýkat s nástrahami, které jsme neočekávali. Ne nadarmo je cílem této hry rozvíjet a zdokonalovat znalosti, dovednosti a vědomosti dětí. Poučili jsme se a budeme dále bojovat v dalších disciplínách této náročné, ale úžasné hry.
Podrobnosti v dalším čísle zpravodaje nebo na www.sdh-radikov.estranky.cz
Sobota 21.10.2017 – sběr šrotu.
Vydařený sběr šrotu a spokojenost pokladníka. Díky všem občanům, chatařům i chalupářům, kteří přispěli starým železem i těm hasičům, co dopoledne obětovali svůj volný čas…..
Pátek 1.12.2017 - Memoriál Radka Zapletala
K závěru roku patří tradiční akce pořádaná magistrátem - odborem ochrany – Memoriál
Radka Zapletala. Kdo tuto soutěž sleduje, ví, že se každoročně koná v jiné disciplíně a také, že
nejvíce prvních míst v historii má právě náš sbor. Celé setkání slavnostně uvedl pan náměstek
Martin Major, připomněl zájem celého vedení radnice o podporu dobrovolných hasičů a investice do jejich vybavení. Pan Jan Langr poté sdělil, co je pro který sbor schválené a tak se
v Radíkově můžeme těšit na nové hasičské
vozidlo. Letos vybrali organizátoři disciplínu –
vědomostní kvíz. Už tato informace zatřásla
členskou základnou a nechtěli jsme podcenit
nic na samém začátku. Nominace tedy zvala
nejlepší borce našeho sboru. Nebudu zde
jmenovat tituly, počet absolvovaných semestrů
a zkušeností z různých oblastí života – prostě
jsme odhodláni obhájit první místo. Soutěž
byla na 5 kol z různých okruhů znalostí. Každé
kolo po deseti otázkách a prémiově doplňková
otázka. Čekalo nás tedy 55 otázek. Po celou
dobu museli nechat všichni vypnuté mobilní
telefony. Hned prvním kolem otázek jako by
nám pořadatelé začali rvát bednu s putovním
pohárem z rukou. No schválně – kdo z vás si
vzpomene: 2. nejvyšší hora Krkonoš?, Nemoc
srážlivosti krve?, Jaké číslo měl Petr Svoboda na dresu v Naganu?, Kdy a kde vyhrál Jiří Raška
zlato na ZOH? ….. a tak to šlo dál.
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Závěr - vědomostní kvíz není naše disciplína. Naše slova, že si pohár stejně domů odvezeme,
brala za své. Bohužel špatná volba otázek poslala „náš“ pohár, který měl v Radíkově na polici
dlouhodobě své místo, šel do rukou domácích hasičů z Černovíra.
Členové našeho týmu byli dobře nominováni, snad každý přispěl alespoň jednou odpovědí,
kterou nikdo z týmu nevěděl, tedy máme mezi sebou specialisty. Musím říct, že i přes tento výsledek jsme se dobře pobavili, zasmáli a někteří se i něco přiučili (např. že 1 metr není 1 000
cm). V každém případě jsme odjížděli plni dojmů a s plným žaludkem.
Soutěže se za náš sbor zúčastnili: J. Švestka, A. Morbitzer, K. Morbitzer, L. Hudec, M.
Řezníček a P. Bernard.
Více na stránkách:www.sdh-radikov.estranky.cz
/pb/

Sobota 2.12 2017 - Mikulášská nadílka
zamotala hasičskému výboru původní záměry udělat tradiční nadílku v místním hostinci. Příčinou byla nejistota s provozem
-neprovozem místní hospody U
Pulce. Nakonec výbor SDH
27.11. rozhodl, že Mikuláš
s andělem, hodnými čerty a dalším doprovodem bude pozván
na sobotu 2.12. Tentokráte do
idylického zimního Radíkova vyrazili za dětmi do jejich domovů.
Tam se děti určitě cítily „jistější“
a tak nakonec bylo hodným dětem předáno celkem 40 balíčků.
Putování po Radíkově bylo určitě
náročnější pro celou družinu, ale
ti všechno zvládli….
Snad se
příští rok děti opět sejdou společně a užijí si „Pekelné disko“
jako v letech předcházejících.
/zv/

Neděle 10.12.2017 - Rozsvícení vánočního stromečku
Jako v loňském roce i letos uspořádal
místní sbor SDH spolu s Mladými hasiči
již 5. ročník slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Akce byla zahájena
vystoupením dětí ze skupiny Mladých
hasičů, následovalo zvonění na místní
zvonici a rozsvícení stromečku. Tentokráte akce proběhla až 2. adventní neděli a opět slavnostní atmosféru navodil
dívčí Pěvecký komorní sbor Kassiopea
z Olomouce s pásmem předvánočně
laděných písní a koled.
Obětaví členové hasičů se svými
blízkými připravili malý vánoční jarmark,
kde bylo možno zakoupit i drobné vánoční suvenýry. Bylo docela chladno, foukal ledový vítr, a tak přišel vhod horký čaj a vánoční
hasičský punč i něco teplého k snědku z hasičské kuchyně. Kdo chtěl ochutnat malou nabídku
dobrot, mohl se obsloužit ve zbrojnici. Program hezkého adventního podvečera byl zakončen
pěkným ohňostrojem, který potěšil jak dospělé, tak i děti.
Bohužel velice kouzelná zimní idylka s 15 cm sněhu naši akci o týden předběhla a pak uplavala. Tak snad příště se nám podaří vše sladit a zažít tyto chvíle na sněhu. Přesto se stal tento
příjemný vánoční podvečer místem k setkání lidí jak místních, tak i příchozích, příležitostí k povídání a poznávání se navzájem.
Akci finančně podpořila i naše KMČ.
/zv/
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Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, km, kl, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA je tu pro vás. Těšíme se nejen na vaše vánoční a silvestrovské nákupy u nás.
Prodejní doba o svátcích:
23.12. běžná prodejní doba
7,00 – 11,00
Ne Štědrý den 24.12. zavřeno
Po 1.svátek
25.12. zavřeno
Út 2.svátek
26.12. zavřeno
St-Pá
27.- 29.12. běžná prodejní doba
7,00 – 11,00 13,00-17,00
So
30.12. 7,00 – 11,00 hod.
Ne Silvestr
31.12. zavřeno
Po Nový rok
1.1. zavřeno
Út
2.1. běžná prodejní doba
7,00 – 11,0 13,00-17,00
So

Závěr roku 2017 je na spadnutí. Doma se dělají
soupisky, co se bude péct za vánoční cukroví, co
uděláme doma na Silvestra za dobrůtky a nebo zda raději někam vyrazíme. Naše prodejna je připravena a očekává, že nakoupíte u HRUŠKY zde v Radíkově.
Je k mání dostatek rozličných surovin na pečení, alko i nealko nápoje, lze objednat i vánoční pečivo
i další potraviny na výrobu vánočních a silvestrovských chlebíčků.
Neztrácejte čas dojížděním za nákupy na druhý konec Olomouce. Zastavte se u nás i zde dobře
nakoupíte. Je třeba něco zlepšit? Obraťte se na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat
s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje.
Personál prodejny - vedoucí pí. Dagmar Mlíchová s prodavačkami Lucií Niezgodovou a paní Taťánou Langerovou vás rády přivítají a obslouží i při nákupech v závěru roku.

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší v prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.
/zv/
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Kouzlo radíkovské zimy v 48. týdnu 2017
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, Klára Langrová, Petr Bernard, MP Olomouc, 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 10.12.2017 - vychází: 14.12.2017
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