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

I letos dohlédne vodník na soutěţící

Druţstvo ţen v roce 2017 zabojovalo a bylo první.
Přijďte i vy povzbudit soutěţící druţstva.
Občerstvení pro diváky bude připraveno….
Podrobně program na str. 11

Roste nám nová generace mladých radíkovských hasičů.

Operní a operetní vystoupení v páteční podvečer na fortu
přiláká zajisté zájemce o váţnou hudbu….
Patronát nad akcí převzal primátor SMOl doc. Mgr. Antonín
Staněk PhD.
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Rada a a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
13.3.2018 – 115. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2018
-dopravní řídící ústředna
-předzahrádky
-dopravní omezení, rekonstrukce mostu ul. Komenského
-zahraniční sluţební cesta
Čína
-průvodcovská sluţba v
kostelech a církevních objektech
-dopravní studie OKaR
-nařízení o placeném parkovišti
-poţární ochrana
-změny ve sloţení KMČ – Topolany, Neředín, Staré Hodolany a Bělidla
27.3.2018 – 116. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-ČOV Olomouc Nové Sady, likvidace čistírenských
kalů
-radnice, strop
-rozpočtové změny 2018
-studie revitalizace Ţiţkova náměstí
-zavedení tramvajové linky U
-půlmaraton
-předzahrádky
-Moravské divadlo – výběrové řízení na ředitele
-významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
-investice do další infrastruktury
10.4.2018 – 117. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-Česko-polská spolupráce aglomerace Olomouc a
Opole
-výsledky periodického hodnocení práce ředitelů
škol 2018
-základní škola Helsinská – investiční záměr
-Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., provoz VH infrastruktury
-termíny RMO a ZMO ve 2. a 3./4. 2018
-změna ve sloţení ZMO
-tramvajová trať ul. 8. května, příprava rámcové
smlouvy
24.4.2018 – 118.RMO
-MDO – jmenování nového ředitele Ing.BcA Davida Gerneše
-majetkoprávní záleţitosti
-Veřejná zakázka Hasičská zbrojnice Chválkovice,
vyloučení – zadání (ORG 5206)
-rozpočtové změny 2018
-účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2017
-monitoring památky UNESCO
-Mattoni ½ Maraton Olomouc, odtahy vozidel
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-uţití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle
poţadavků KMČ
-změny v KMČ
-Klub seniorů Řepčín, vznik nového klubu
-volby do ZMO
2.5.2018 – 119.RMO
-veřejná zakázka č. 15087 – protipovodňová opatření II.B
-delegování zástupce na valnou hromadu
OLTERM TD Olomouc a.s.
14.5.2018 . 120.RMO
-rozhodnutí RMO ve věci jediného akcionáře
Výstaviště Flora Olomouc a.s.
Správy nemovitostí a.s.
DPMO a.s.
Lesy města Olomouce a.s.
ve funkci valné hromady
15.5.2018 - 121.RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-zpráva společnosti Moravská vodárenská a.s. o
provozování vodovodů a kanalizací
- plán mobility města Olomouce
-veřejné zakázky
-Výstaviště Flora, dotace na oranţerii
-závěrečný účet, výsledky hospodaření SMOl za
rok 2017
-návrh střednědobého rozpočtu města na r. 20192021
-úprava OZV č.2/2016 o uţívání veřejného prostranství
-křiţovatka Brněnská - Velkomoravská
-změna č.2/2016 UPO, rozhodnutí o námitkách
-GDPR – návrh smlouvy
-studie odtokových poměrů
-modernizace tramvajové trati tř. 1. máje. Rámcová
smlouva o zpracování projektu
-pojmenování ulic
29.5.2018 – 122 RMO
-jednání jediného akcionáře
TSMO a.s.
-rozhodnutí RMO
Správa sportovních zařízení Olomouc a.s.
Aquapark Olomouc a.s.
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2018
-OZV č.2/2016 o uţívání veřejných prostranství
-integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace
-studie proveditelnosti ul. Sokolská - Zámečnická
-smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018 – nákup dopravních automobilů
-prevence kriminality 2018
-Správa zimního stadionu a Androva stadionu
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Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány
pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.

Květen (14.5.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 04/2018
-došlá a odeslaná pošta
Upozornění:
-branný den za prodejnou HRUŠKA a blízkém
Poznámka:
okolí Radíkova
- zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- -jednání na ZŠ Pavlovičky ve věci „Východní tangenty“
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
-monitoring přípravy investiční akce „oprava vodáosobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města
renské nádrţe na ul. Přehradní“
Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizač- -návštěva nové HZ v městské části Topolany
ním oddělení (1. patro radnice, dveře č.12).
-diskuse k problematice stále se zhoršující dopravy
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce na ul. Chválkovická a Pavlovická
jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady
-opětovná urgence cestou OVVI ve věci vodorovzpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.
ného dopravního značení na místní komunikaci
Sv. Kopeček - Radíkov
/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov

Plán jednání KMČ v r. 2018
(pondělí 19,30 hod.)

Duben (9.4.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 03/2018,
-došlá a odeslaná pošta
-zrušení akcí v Radíkově
z důvodů větrné kalamity
v okolních lesích
-jednání s odborem ochrany a
OKaR a OVVI ve věci IZ HZ
Radíkov, víceúčelový objekt
-informace o dalším postupu opravy plakátovací
tabule
-urgence termínu místního šetření ve věci úpravy
rampy za prodejnou HRUŠKA
-upřesnění specifikace opravných prací 2018 na
místních komunikacích v MČ Radíkov

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

VĚTRNÉ KALAMITY V OKOLNÍCH LESÍCH ZMĚNILY I PROGRAM AKCÍ RADÍKOVSKÝCH HASIČŮ. DALŠÍ AKCE - SBĚR ŠROTU PROBĚHL DLE PLÁNU 21.4,
TSMO A.S. ZAJISTILY SBĚROVOU SOBOTU 28.4.
Dne 17. března 2018 vichřice v okolí Radíkova způsobila
obrovskou zkázu na lesních porostech. Po těţkých polomech koncem roku 2017 a počátkem roku 2018 padly za
oběť stovky stromů i v bezprostředním okolí. Prioritou bylo
zajistit i dopravu do Radíkova od Sv.Kopečka. Stromy napadaly i na tuto místní komunikaci, ale i na lesní asfaltovou
cestu mezi Sv. Kopečkem - ZOO a fortem nad Radíkovem.
Zasahovali zde hasiči SHD Droţdín, aby uvolnili průjezd
pro MHD. Vedlejší lesní cesty zůstaly zataraseny spadlými
stromy několik týdnů. K těţbě popadaných stromů nastoupily lesnické firmy s harvestory, které polomy zpracovávaly
a naváţely na skládky podél cest. Výška skládek klád po
obou stranách byla cca 5 m.
Lesy ČR s.p. závod Šternberk vyhlásil zákaz vstupu do
lesů i v okolí Radíkova, a tak musely být zrušeny tradiční
mašerské závody, neuskutečnil se ani pochod kolem Radíkova, který měli místní hasiči pro občany i příchozí turisty
připravený. Zrušila se i místní akce Ukliďme Česko – úklid
Radíkovský informační zpravodaj 3/2018
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kolem Radíkova. Tato akce se kaţdoročně zaměřovala především na odstaňení věcí -skládek, které do lesa
nepatří.
Také Mladí hasiči museli s ohledem
na tento zákaz upravit branný závod.
Klasickou sběrovou sobotu kovového odpadu a elektroodpadu 21.4. uspořádali hasiči. Sešla se jich docela veliká
parta, ale zapojení SDH do akce „sběr
elektroodpadu“ dala všem nečekaně
zabrat. Je otázkou jak dál, neboť hromada
elektroodpadu
pobývala
v Radíkově ještě dalších14 dnů. Pokladník místního SDH byl s příjmem
velice spokojen. Děkujeme všem, kteří
k těmto akcím přispěli.

VÝCHODNÍ TANGENTA. BUDE TRADIČNÍ SPOJENÍ SILNICÍ NA SV.KOPEČEK?
Jiţ v roce 2017 a nyní v roce 2018 se uskutečnilo několik schůzek zástupců KMČ Droţdín,
Lošov, Sv. Kopeček a Radíkov spolu se zástupci obce Samotíšky k problematice východní tangenty a dopadu na spojení směr Samotíšky - Pavlovičky. ŘSD zpracovává přípravnou dokumentaci této stavby, která by měla odvést dopravu z dnešní ulice Chválkovická a Pavlovická a odklonit především kamionovou dopravu novým dálničním úsekem východní tangenty odbočujícím
před Týnečkem od Šternberka. Bude dále křiţování a přerušení silnice 4432 mezi Chválkovicemi
a Samotiškami, s pokračováním dálničním nadjezdem nad ţelezniční tratí Olomouc-Opava/Velká
Bystřice, kříţením s ulicí Lipenskou a napojením na nájezdy na jiţním obchvatu Olomouce u
Olympie.

LEGENDA
Východní tangenta /4 proudá dálnice
nadjezd nad dálnicí pro zemědělskou techniku
směr Samotíšky silnice č. 4432
přerušení silnice 4432

nová souběţná silnice 4432

podjezd pod dálnicí a pokračování směr
Bělidla nájezd na dálnici v obou směrech
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Východní tangentu za domovem seniorů by dnešní cyklostezka Chválkovice-Samotišky překročila
mimoúrovňově formou lehké konstrukce v trase stávající cyklostezky. Ostatní doprava by se odklonila po nové silnici č. 4432 směrem k ţelezniční trati Olomouc-Opava a podešla by východní
tangentu a zaústila do lokality Bělidla a napojením na stávající komunikace.
"V současné době je ustaven petiční výbor a formulována petice s ţádostí o prověření moţnosti
zachování stávajícího spojení v trase aleje pomocí mostu adresovaná na ŘSD a SMOl. S textem
petice je moţno se seznámit a v případě souhlasu s jejím obsahem ji i podepsat v prodejně Hruška v Radíkově nebo na adrese Malinovského 80/2 v Radíkově (M.Obenaus)."

RADÍKOVŠTÍ HASIČI ZVOU VŠECHNY NA 12. ROČNÍK NETRADIČNÍ SOUTĚŢE
Netradiční soutěţ je jiţ
pevně zapsaná do kalendářů
všech občanů Radíkova. Kaţdý
rok k nám dorazí více neţ 20 týmů, které se chtějí utkat
s nástrahami naší trati. Soutěţ je
díky svým specifickým pravidlům
známá za hranicemi okresu, kraje
i České republiky. Pravidelně se
účastní naši kamarádi ze slovenských Rusovců, byli tu Maďaři,
Welšané, ale hlavně nás těší věrnost sborů z okolí Olomouce. „Diváci vţdy uvidí zajímavé souboje
o sekundy, ale není nouze i o legraci“, uvádí autor soutěţe bratr
Karel Morbitzer.
Celá akce letos začne
v sobotu 16. června 2018, kdy bude v 10 hodin slavnostní zahájení soutěţe, následují 2 kola pokusů a po 16 hodině vyhlásíme výsledky. Akce se koná za podpory Odboru ochrany MMOl,
sponzorů a partnerů hasičů. Diváci přijíţdějí z celého okolí a přímo z Olomouce je doveze pohodlně linka MHD č. 11. „Samozřejmě jsme rádi, ţe se daří netradiční soutěţ udrţet a váţíme si
všech co přijdou – diváků i soutěţících. Letos chceme po dvouleté pauze doma zvítězit a vrátit
putovní pohár zpět do Radíkova. Nasadili jsme dva týmy muţů a jeden tým ţen, potřebujeme
také vaši podporu“, zve všechny spoluobčany starosta hasičů bratr Miroslav Nemrava.
Večer je připravena tradiční Hasičská zábava, která je řádně nahlášená a schválená v rámci
plánu akcí zasahující do nočního klidu. Tímto děkujeme všem spoluobčanům za podporu a toleranci.
/am,zv/

POČASÍ
Uplynulá zima byla opět mírnější s méně sráţkami. Uţ letošní leden byl rekordně teplým měsícem. Podle měření byl o 1,14 stupně teplejší neţ je průměr pro roky 1951 aţ 1980. Únor ho se svými
hodnotami předběhl, coţ je významná odchylka od normálu pro zimní období. To má vliv na rostliny,
zvířata i lidi, kteří se tak musí přizpůsobovat netypickým podmínkám. Průměrná měsíční teplota byla
3,0 °C, to je o 4,1 °C vyšší neţ normál za období 1961-1990.
Březen 2018
Celkem bylo 10 dní s deštěm.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
sráţky
41,8
22,2
31.3.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
0,6
14,7
11.3.
- 19,1
1.3.
Duben 2018
Celkem bylo 12 dní s deštěm.
celkem za měsíc v [mm]
sráţky
20,1
průměrná teplota ve [°C]
teplota
13,5
Radíkovský informační zpravodaj 3/2018

největší úhrn za den
9,2
max. [°C]
den
27,2
29.4.

den
13.4.
min. [°C]
- 0,6

den
3.4.
5

Květen 2018
Celkem bylo 10 dní s deštěm.
celkem za měsíc v [mm]
sráţky
21,6
průměrná teplota ve [°C]
teplota
17,3

největší úhrn za den
7,8
max. [°C]
den
30,4
31.5.

den
17.5.
min. [°C]
den
6,4
20.5.

Zdroj: vlastní měření, Meteostanice Velká Bystřice
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AKCE NA RADÍKOVSKÉM FORTU – BRESTSKÁ PEVNOST.
Jiţ několik roků pořádá počátkem května místní Fort Radíkov akce, které jsou připomínkou
konce 2. světové války. Stejně
tomu bylo i letos 5.5.2018, kdy
proběhl jiţ 7. ročník této vzpomínkové akce, a to formou ukázky
bojů ve druhé světové válce. Tentokrát pořadatelé děj situovali do
roku 1941, na začátek operace
Barbarosa, kdy hitlerovské Německo napadlo Sovětský svaz
útokem na Brestskou pevnost.
V připravené ukázce vystupovalo 132 účinkujících. Jejich výstroj a výzbroj odpovídala roku
1941. Ve dvou ukázkách, které na
sebe navazovaly, jsme se snaţili
oţivit hrdinství obránců pevnosti a
ukázat celou hrůzu ozbrojeného konfliktu. Poprvé na takovéto ukázce byl děj doprovázen hudbou, doplněnou zvuky válečné vřavy, výbuchy bomb a rachotu tanků. Další faktor zvýrazňující boj
bylo kromě střelby z ručních zbraní pouţit mnoho bohatých pyrotechnických efektů. Naše bojová
ukázka nenechala nikoho na pochybách, ţe platí slova jedné písně Jiřího Suchého: „Válka ţivotu
nesvědčí“, coţ byl jeden z cílů pořádané akce.
I kdyţ počasí ukázkám tentokráte přálo, nepatřila účast diváků mezi ty rekordní. Důvodem
bylo i to, ţe podobné akce připomínající konec 2. světové války probíhaly i na jiných blízkých i
vzdálených místech v okolí. Více informací pro zájemce o vojenskou historii najdete na
http://pevnost-radikov.cz/brestska-pevnost-v-roce-1941/
/jb/

VÍTE, ŢE . . . .
….. nástup letošního jara byl opravdu docela
nečekaný. To co přibrzdil v přírodě březen,
rychlým tempem dohnal duben a květen. Příroda snad během 2-3 týdnů dokázala probudit
spící větve ovocných stromů a překlopit je do
kvetoucího jara. Ţel nástup velice teplých dnů
je doprovázen poměrně suchým obdobím a tak
uvidíme, čím budeme v letošním roce ještě
zaskočeni…
…. parkoviště na ulici Pujmanové bývá docela
zaplněno automobily nejen výletníků, ale i vozidel místních občanů. Bohuţel na parkovací
plochu jsou odstavována i vozidla více méně
nepojízdná a tak nastalá situace, ţe pro přistavení kontejneru na šrot nebyl na ploše volný
prostor. Situace se musela řešit i pro následující sběrovou sobotu TSMO a.s…..
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… i letos podporuje místní KMČ aktivity radíkovských hasičů částkou cca 10 000,- Kč a to
příspěvkem na červnovou hasičskou soutěţ a
slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku…
… radíkovští hasiči se pustili do přípravy stání
pro starší hasičské vozidlo s tím, ţe jeho místo
v budově zbrojnice zaujme nové vozidlo na
zlomu roku 2018/2019….
… i Sv. Kopeček se po několika měsících bez
zásobování dočkal v polovině května otevření
prodejny potravin…
… stále se píše o dopadu katastrofální kůrovcové kalamity v lesích nejen v blízkém okolí
Radíkova, ale v celé oblasti Nízkého Jeseníku.
Radíkovská seniorka Vlasta Solařová zpracovala bezprostředně po ničivé severní vichřici
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17.3.2018 dokument - video, které mělo téměř
6 000 shlédnutí. Najdete je na
https://www.youtube.com/watch?v=yiPE5cfnQxI

…… koncem 21. týdne započaly opravné práce
na místních komunikacích. Opravy proběhnou
na ulici Přehradní, Pujmanové, Lošovské,

U Skalky, Náprstkova. V havarijním stavu jsou
uliční vpusti na točně autobusů a na parkovišti.
Snad i na jejich opravu se najdou finanční
prostředky…
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Vladimír
Stříbrnský, 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 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:
- Manţelům Koňaříkovým k narození dcery Julie. Přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti.
- Rodičům Marii Šimkové a Tomášovi Hercogovi k narození dcery Emmy. Přejeme jen samé radosti a hodně zdraví
do dalšího ţivota.
/zv/

Sdělení občanům
Detašované pracoviště (DP) 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–tel.724077 333
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.
Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače funkční.)
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.)

1) Parkujte prosím na svých parcelách. Mnohdy postačí otevřít bránu a zajet na svůj pozemek.
Chodníky a zelené plochy nejsou určeny k parkování aut.

2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá a to vţdy
v pondělí dopoledne. Neukládejte zbytečně odpad jiţ v týdnu, ale aţ v neděli nebo brzy ráno
v pondělí. Pokud jsou tam ukládány odpady potravin toulavé kočky a psi odpad roztahují po
okolí. Ukončení svozu bude koncem měsíce října 2018. Neukládejte na tato místa stavební
materiál a jiný objemný odpad. Jedná se o zakládání černé skládky.

3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním reţimu středa - sudé týdny.
4) Svoz bioodpadu: Svoz probíhá opět ve 14-ti denním reţimu vţdy v pátek – liché týdny.
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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. Více na https://www.tsmo.cz/

6) Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2018 je svozovým dnem vţdy
úterý – lichý týden
Svoz papíru: 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.
Svoz plastů: 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12.

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/

Místní knihovna (vedoucí paní Zvěřinová od 1.8.2018)
I v letním období se dá odpočívat s pěknou knihou vypůjčenou
v místní pobočce městské knihovny. S výběrem knihy vám poradí i
místní knihovnice..
Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.
Krásné letní chvíle s knihou v ruce vám přeje končící i nová knihovnice.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje.
Nastalo opravdu krásné aţ letním počasí a tak si
všichni uţíváme. Někoho těší práce na zahrádce, jiní
rádi cestují, anebo si uţívají krásné jarní přírody.
Pokud nejdeme na vycházky dovedeme si posezení v klubu zpříjemnit jinou zábavou a naplánujeme
další procházky a výlety. Navštívili jsme městečko

Kojetín, kde nikdo z nás nebyl a tak jsme
se po městě porozhlédli. Ocenili jsme i
výbornou zmrzlinu za dobrou cenu.
Další akcí byla společná vycházka
kolem Bystřičky do Bystrovan. Cestou jsme
Radíkovský informační zpravodaj 3/2018
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obdivovali podél vody výskyt medvědího česneku, který je na jaře velmi vyhledávanou bylinkou, která
dodává tělu potřebné vitamíny.
Z kulturních záţitků se nám líbil koncert k 100. výročí naší republiky, který byl pořádán v Moravském divadle. Na jarní Floře byla také část seniorů odkud si kaţdý odnesl i kousek květinové radosti.
V pavilonu A se pro nás konala Májová veselice na kterou se mnozí z nás nejen podívali, ale si i zatančili. Prostředí bylo pěkné, hudba vyhovující,
takţe všichni byli spokojeni. Další květnovou
středu jsme vyrazili na vycházku do Samotišek,
kterou si rádi zopakujeme. Byly to příjemné
chvíle s ostatními seniory, ale i s opékáním
špekáčků.
Radíkovské druţstvo seniorů se 17.5.2018
účastnilo Krajských sportovních her seniorů.
Akce se pořádala v hale Lokomotivy Olomouc.
Sportovnímu klání bylo přítomno celkem 43
druţstev seniorů nejen z celého olomouckého
kraje, ale i ze slovenských Bojnic a jedno druţstvo z Polska. Video z této akce zpracovala
Vlasta Solařová a můţete ho shlédnou na:
https://www.youtube.com/watch?v=iK5mgxcF0j4

Cílem akce bylo se dobře pobavit, poznat i nové kamarádky a kamarády a překonat i sám sebe i
s těmi různými zdravotním handicapy.
Za Radíkov se akce účastnili Marie, Vlasta 1, Vlasta 2, Honza a Jitka. Všichni děkujeme za representaci Radíkova.
Plánujeme ještě výlet do Kroměříţe. V měsíci červnu se ještě sejdeme a následně i nás čekají zaslouţené seniorské prázdniny.
Příjemné léto a pohodové prázdniny dle vašich snů
přeje za Klub seniorů Františka Prášilová

/fp/

KMČ spolupracují s Městskou policií i PČR ve Velké Bystřici
Dobrou několikaletou tradicí se staly pravidelné schůzky zástupců KMČ Droţdín, Lošov, Sv. Kopeček a Radíkov se zástupci Městské policie Olomouc a oddělením Policie ČR z pracoviště Velká Bystřice, do jejíhoţ obvodu patří í obvody působnosti jmenovaných KMČ. Poslední jednání proběhlo 16.5.2018 jako vţdy na
sluţebně MPO na Sv. Kopečku.
KMČ informují o společenských a kulturních akcích pořádaných komisemi a
SDH a jinými spolky a upozorní, kde jsou nějaké problémy. Řeší se problematika
parkování vozidel, hlučnost, dodrţování pravidel silničních provozu v obci apod.
Bohuţel, situace je stále problémová v dodrţování pravidel silničního provozu, parkováním na vozovce, dokonce i v nepřehledných
zatáčkách, částečně na chodníku nebo ve
vjezdech, kdy není dodrţeno pravidlo o zachování dvou jízdních pruhů o šířce tří metrů
v obou směrech, tzn. celkem šest metrů vedle
zaparkovaného
vozidla.
Další
řidiči permanentně porušují rychlost 50 km/h
v obci.
Občané se obrací s poţadavkem o nápravu
na KMČ a doţadují se pořádku, zajištění stavby retardérů, dosazení dalších dopravních
značek omezující rychlost, radaru apod. To
vše by bylo nutné hradit z ročního rozpočtu kaţdé KMČ bez záruky, ţe chování těch, kteří jezdí mimo
pravidla, se změní. Vedením MP a Policie ČR z V. Bystřice bylo komisím doporučeno obrátit se přímo
na Dopravní policii a poţádat o zvýšený dohled.
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Zástupci MP a PČR informují o přestupcích i o krádeţích v RD, zahradách, autech, o pohybech lidí bez
domova apod.
Rychlý kontakt v případě ohroţení ţivota, zdraví či majetku volejte 156
Operační středisko MPO
tel. 585 209 540
Demontáţ technického zařízení z vozidla
tel. 585 209 511
Příjem podání (elektronická pošta)
prijem.podani@mp-olomouc.cz
(pouze v prac.dny)
Poznatky z jednání KMČ zpracoval Ing. Zvěřina

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Mladí hasiči si zazávodili na
CTIF i akci Plamen, upravoval se terén u zbrojnice i buňka
na hřišti za prodejnou. Proběhl sběr kovového odpadu.
Branný závod Mladých hasičů se vydařil. Chystáme další
akce roku 2018…...
Účast druţstva Mladých hasičů z Radíkova na závodech CTIF 22.4.2018 – stadion
Lokomotivy Olomouc
V sobotu jsme časně ráno vyrazili s dětským, devíti členným družstvem a dvěma dospělými
vedoucími směr Olomouc, abychom si zasoutěžili v disciplínách CTIF.
Soutěži předcházela pilná příprava. Připravili jsme trať, kde jsme se dětem snažili co nejvíce přiblížit podmínky skutečného závodu. Osvědčila se nám i celodenní soustředění před závody.
Na závodiště jsme přijeli mezi prvními, vybrali si místo pro stan a rozbalili „ležení“. Letos poprvé
nesněžilo ani nepršelo, takže na počasí jsme si stěžovat nemohli.
Naše družstvo se do soutěže zapojilo ve složení:
Markétka Večeřová, Mireček Řezníček, Ondrášek a Domča Nádvorníkovi, Tomášek Snášel, Ondrášek a Nikolka Langerovi, Pavlínka a Lenička Jílkovi. Bylo nám přiděleno startovní číslo 13.
Celkem startovalo 20 družstev. V první disciplíně - štafetový běh 400 m CTIF, přišel šok v podobě výsledku. Díky trestným bodům jsme obsadili 17. místo. Druhá disciplína byl požární útok
CTIF, ve které jsme se oproti loňskému roku výrazně pohoršili a obsadili 8. místo. Je co zlepšovat.
Cestou domů jsme to vzali přes Velkou Bystřici. Díky výborné zmrzlině nás špatná nálada brzy opustila a s úsměvem jsme se vraceli domů. A příště to musí být lepší o několik příček.
Mladí hasiči se účastnili soutěţního klání Plamen 13.5.2018 na hřišti TJ Lokomotiva
Olomouc.
Letos podruhé jsme se účastnili okresního kola celorepublikové hry Plamen, které se
konalo v Olomouci. Tato soutěţ se skládá ze 6-ti samostatných disciplín. Tu první jsme absolvovali loni v říjnu, další dvě letos v dubnu a dalších tři nás čekají.
Jedná se o soutěţe: štafeta poţárních dvojic, štafeta 4x60 m a poţární útok. Musíme konstatovat, ţe loňské nadšení z výsledků vystřídalo v ročníku letošním, mírné zklamání. Pokud se
ohlédneme zpět, tak ve většině disciplín jsme se zhoršili a celkově jsme obsadili 20. místo z 26
zúčastněných druţstev.
Velmi dobré výsledky předvedli naši závodníci v nepovinné soutěţi - běh na 60 m - přebor jednotlivců.
Další ročník celorepublikové hry Plamen 2018/2019 začíná jiţ letos na podzim, takţe se
budeme snaţit, aby výsledky byly co nejlepší.
Hasiči si v květnu upravili prostor u zbrojnice a buňku na hřišti
Několikráte v sobotu se sešla parta hasičů u místní zbrojnice, aby provedla úpravy terénu,
které souvisí s dodáním nového hasičského auta. Auto zaujme své místo ve staré zbrojnici a stávající dosluhující vozidlo najde provizorní stání v přístřešku za zbrojnicí. Akce probíhá
v součinnosti s odborem ochrany magistrátu. Dodání nového vozidla se předpokládá na zlomu
roku 2018/2019.
Další parta hasičů pod vedením Radka Klímy několik sobot pracovala na opravě staré buňky
na hřišti za prodejnou. Cílem bylo opravit střechu i interiér. Buňka uţ něco pamatuje, slouţila od
roku 1989 pro stavbu naší prodejny a předtím jako vrátnice u jedné firmy v Olomouci.
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Akce druţstva Mladých hasičů - místní branný závod proběhl 19.5.2018
Bohuţel s ohledem na vandaly ne
příliš valné inteligence z blízké vesnice
se MH rozhodli letos májku nestavět.
Obnovená tradice, která dotvářela jarní
pohodu v Radíkově, opět pomalu zaniká. Náhradou se stal vydařený branný
závod na hřišti za prodejnou. Byly připraveny trasy jak pro dvojice dětí, tak i
pro dvojice rodič a dítě. Účast 35 druţstev pořadatele příjemně překvapila.
Dojelo i hodně známých z okolí, aby se

jejich děti pobavili. Počasí se vydařilo, bylo posezení pro děti i rodiče
do večerních hodin.

DATUM
16. červen
30. červen
14. červenec

AKCE 2018
12. ročník Netradiční hasičské soutěže na vodárenské nádrži
Výlet Mladých hasičů a přátel SDH
PRÁZDNINY
Narozeninová sobota – prázdninové prase
Rafty s hasiči
ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby

Pořádá
SDH
Mladí hasiči

Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí

SDH
SDH
SDH
SDH

září

RUSOVCE 2018 (SK), soutěž s historickou technikou

SDH

8. září

Ahoj prázdniny - Radíkov
ZÁVĚR ROKU SE BLÍŢÍ

Mladí hasiči

září

Hasiči na náměstí v Olomouci

SDH

Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen

Mladí hasiči

13. říjen
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Upřesnění akcí r. 2018 najdete i na http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/plan-akci-2018/

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. Vaše nákupy u nás podpoří další provoz naší prodejny.
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou. Moţnost platby nákupů kartou.
Jaro si užíváme, léto před námi, chaty a
chalupy se zaplnily lidmi z města.
Prodejna je na letní sezonu připravena, je
dostatek nápojů nejrůznějšího druhu nealko i
alko, do popředí zájmu dětí a ostatních kupujících se dostaly nanuky a další chlazené zboží.
KMČ se průběžně zajímá, jak to vypadá
s tržbami v naší prodejně, protože bychom
neradi byli bez obchodu. Přístup a zájem kupujících je zárukou, že prodejna bude i nadále
v provozu.
Zásobování prodejny je na dobré úrovni,
nakoupíte čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek i mastných výrobků pro grilování na vašich
zahradách.
Neztrácejte čas dojíţděním za nákupy na
druhý konec Olomouce. Zastavte se u nás i zde dobře nakoupíte. Nově je na prodejní ploše osazena
klimatizace, která zpříjemní nakupování v horkých dnech. S připomínkami se obraťte se na vedoucí
prodejny, určitě zkusí vše projednat s manaţerkou, která obchod pravidelně kontroluje.
Na zlomu měsíce dubna a května došlo ke změně personálu. Odešla paní Taťána Langerová a
nově do prodejny nastoupila paní Eva Kubátová. Vedoucí Dagmar Mlíchová a prodavačka Lucie Niezgodová dále zůstávají na naší prodejně.

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší prodejně,
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem.

/zv/

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení
Srdečně Vás zveme za hezkého počasí k posezení na zahrádce místní hospůdky U Pulce.

Za nepříznivého počasí
v provozu hospůdka.
Otevírací doba:
PO
ÚT – ČT:
PÁ:
SO:
NE:

je

ZAVŘENO
12:00 – 22:00
12:00 – 23:00
11:00 – 23:00
11:00 – 20:00

Těší se na Vás
provozovatel Hana Kučár.
/jk/
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