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

Skupinové foto úspěšných radíkovských druţstev
- 1. místo ţeny, 1. místo muţi ml., 3. místo muţi st.

Členka ZMO Mgr. Eva Machová předává radíkovským
ţenám pohár za 1. místo.
Dole: Koncert na fortu 29.6.2018

Proškolení strojníků před zahájením soutěţe

Rada města Olomouce 19.6.2018
rozhodla:
– cesta k opravě hasičské zbrojnice
v Radíkově je otevřená (str. 4 a 5)
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Rada a a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
19.6.2018 – 123. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-demolice kasáren Neředín
-veřejná zakázka – nákup
el. energie na rok 2019
-rozpočtové změny 2018
-investiční záměr „Víceúčelový objekt hasičské zbrojnice Radíkov u Olomouce“,
úkol s termínem 18.7.2018
zahájit projektovou přípravu
-změna jízdních řádů MHD od 1.9.2018
-předzahrádky
-smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018
-zahraniční sluţební cesta Japonsko
-zahraniční aktivity města Olomouce ve 2. pololetí
2018
-významné aktivity na propagaci a rozvoj města
-organizační změny na odboru ŢP, investic, školství
-změny v KMČ Nemilany, Nové Sady, Nový Svět
-uţívání zimního stadionu
-rozpracování usnesení a podnětů z diskuze na
20. zasedání ZMO
-protipovodňová opatření IV. etapa
4.6.2018 – 20. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti
-rozpočtové změny 2018
-dotace z rozpočtu SMOl
-účetní uzávěrka SMOl za rok 2017
-střednědobý výhled rozpočtu SMOl na roky 20192021
-plán udrţitelné mobility Olomouc
-darovací smlouva na poskytnutí peněţního daru
na rekonstrukci areálu poţární stanice Olomouc
-Výstaviště Flora Olomouc, dotace na oranţerii 4. etapa
-Správa zimního stadionu a Androva stadionu
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány
pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.

Na webových stránkách Statutárního města Olomouce
jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady
zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.
/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Červen (11.6.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 05/2018,
-došlá a odeslaná pošta
-problematika Východní tangenty
-příprava podkladů pro jednání RMO dne 19.6.2018 ve
věci IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt
-návštěva nové zbrojnice
v Topolanech (Bednář, Zvěřina)
-realizace opravných prací
na místních komunikacích z rozpočtu odboru
Správy městských komunikací a MHD a opravy
kanalizačních šachtic /točna a parkoviště/. Nutno
dočerpat rozpočet na dalších opravách MK
-oprava plakátovací tabule s novým termínem do
30.6.2018
-petice k problematice Východní tangenty - podpisy na listině v prodejně Hruška. Další informace
Ing. arch. Obenaus
-problematika porušování rychlostí na MK, doplnění vodorovného dopravního značení. Bude poţádána o součinnost Dopravní policie v systému
nahodilých kontrol.
Plán jednání KMČ v r. 2018
(pondělí 19,30 hod.)
9. července
6. srpna (změna-nový termín)
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 skříňUpozornění:
ce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a
Poznámka:
na stránkách
- zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- http://www.olomouc.eu/samosprava/komiseních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
mestskych-casti/radikov
/zv/
osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města
Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č.12).
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OHLÉDNUTÍ ZA VYDAŘENÝM 12. ROČNÍKEM NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŢE. POHLED ORGANIZÁTORA, MODERÁTORA A POKLADNÍKA SDH RADÍKOV.
V sobotu 16.června 2018 se sešlo celkem 17 týmů, aby se popraly
s nástrahami závodní tratě v Radíkově. Mimo sboru dobrovolných hasičů, které zřizuje Statutární město Olomouc – Radíkov, Lošov, Topolany,
Droţdín, Holice, Chválkovice se do soutěţe zapojily další sbory
z Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje plus jeden zahraniční účastník ze Slovenska – městská část Bratislavy – Rusovce. Na klání
celkem 150 závodníků se přišlo podívat odhadem 300 diváků z celého
okolí, a tak bylo na přehradní nádrţi v Radíkově pěkně ţivo. Slavnostní
nástup uvedl Ing. Jan Langr – vedoucí odboru ochrany MmOL společně
s paní Mgr. Evou Machovou za vedení města Olomouce, Ing. Jan Zvěřina za KMČ č. 21 a zástupci hasičů Hanáckého okrsku. Soutěţní program skončil před 16. hodinou, kdy bylo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěţe. K radosti domácích fanoušků první místa v kategorii muţů a
ţen obsadili domácí
hasiči z SDH Radíkov. Večer pokračoval program Hasičskou zábavou.
„Byl to opět náročný
den, pro mě však
není lepší odměny,
kdyţ mohu vyhlásit
naše druţstva na
prvních
místech.
Myslím, ţe se letos
jednalo o historický
zlom. Radíkov postavil
celkem
3
týmy! Ke skvělým
děvčatům, neméně
dobrým muţům se
přidala „mladá krev“.
Tým okolo Tomáše
Herzoga a Michala
Titze, který zcela
zaslouţeně vyhrál.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří na soutěţi
závodili a všem, kteří ji pořadatelsky odpracovali.
Vím, ţe to není jen ten jeden den soutěţe, ale několik dnů před a po akci. Věřím, ţe stejně dobře

dopadne i 13. ročník, který nás čeká v roce
2019“, hodnotí náročný víkend za všechny pořadatele Petr Bernard.
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Celá akce se konala za podpory Odboru ochrany MmOL , firem ZHT group, X-Flame, Pivovar
Litovel a.s. , TOI-TOI – mobilní WC, Rytectví – Patka – poháry a ceny do soutěţe a další.
Pořadatelé tímto děkují všem soutěţícím, divákům, partnerům a přátelům dobrovolných hasičů
za přízeň.
/pb/

DNE 19.6.2018 PADLO ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ RMO O OPRAVĚ A ROZŠÍŘENÍ
OBJEKTU RADÍKOVSKÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE NA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT
Dlouhodobou vizí nejen KMČ, ale i členů místního SDH, seniorů a zajisté i dalších občanů městské části Radíkov byla a je rekonstrukce objektu Náprstkova 1. Tento objekt svépomocnou prací vybudovali v 60-tých letech naší předkové, dědové. Šlo o způsob výstavby, který byl v dané době moţný, a to výstavba svépomocí občanů s lopatami a kolečky téměř bez mechanizace. Stavbu garantoval
tehdejší MNV Radíkov. Objekt má původní okna, dveře, rozvody elektřiny, krovy i střešní krytinu.
I městská část Radíkov se rozrůstá s výstavbou nových rodinných domů, narůstá počet lidí mající
trvalé bydlení v chatových lokalitách, hasičům přibývají nejen noví členové, ale i vybavení novou výstrojí i poţárními vozidly. Ve stávajícím objektu Náprstkova 1 chybí větší prostory pro SDH, ale i větší
místnost pro seniory i společenská setkávání. Nové prostory určitě poskytnou moţnost dalších zájmových aktivit např. cvičení rodičů s dětmi, i pro schůzky a aktivity místních Mladých hasičů apod. Dojde i
k revitalizaci prostoru hřiště za prodejnou a jeho propojení s přístavbou nové části objektu směrem
k hřišti. Vzniknou nová stání pro hasičskou techniku v přízemí, ve 2. nadzemním podlaţí nad novou
přístavbou prostorná víceúčelová místnost cca 100 m2. S ohledem na nutnou redukci nákladů stavby
bude 3. nadzemní podlaţí (půdní prostor-zatím odloţeno). Věříme, ţe v budoucnu se i tento prostor
podaří dokončit a vyuţívat.
Primátor Antonín Staněk a investiční náměstek Filip Žáček a náměstek Aleš Jakubec po jednání RMO
sdělili:
Zhruba 14 milionů korun bude stát kompletní přestavba zbrojnice v Náprstkově ulici v Radíkově.
Nakonec bude o osm milionů levnější neţ
zpracovaný investiční záměr z r. 2016.
„Třípodlaţní přístavba ke stávající budově
je navrţená tak, aby byl architektonicky
sjednocen jejich vzhled a provozně sjednoceno víceúčelové provozní vyuţití.
Budova bude slouţit Sboru dobrovolných
hasičů i Komisi městské části Radíkov.
Bude v ní zachována klubovna seniorů a
knihovna. V novém objektu bude také
sklad sportovních potřeb pro vedlejší hřiště,“ naznačil primátor Antonín Staněk.
Stavební úpravy zahrnují výměnu stoţáru
na sušení hasičských hadic za věţ s moderními kladkovými závěsy se snadnou

obsluhou zabudovanou v objektu.
„V plánu jsou i
úpravy bezprostředního okolí
výše uvedeného objektového
celku, aby byla
zajištěna jeho
komplexní obslužnost a využitelnost
jak pro garážování a výjezdy
zásahových hasičských

POHLED OD ZVONICE - rozšíření objektu zbrojnice směrem k hřišti
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vozidel, tak jeho snadná dostupnost pro pěší uživatele a návštěvníky objektu, včetně bezbariérového
přístupu pro imobilní občany či občany se sníženou pohyblivostí,“ popsal náměstek primátora Aleš
Jakubec
VLEVO – pohled na garáţová stání
od hřiště

Investiční studie záměru byla
zadána v březnu před dvěma
lety. Za tu dobu se díky vyprecizování poţadavků hasičů i komise městské části ušetřilo osm
milionů korun. „Jsem rád, ţe se
nakonec podařilo najít s komisí
městské části shodu na řešení
tohoto objektu. Dali jsme tak
šanci vzniknout víceúčelovému
zázemí nejen pro hasiče, ale i
další spolky, které si Radíkov
bezesporu zaslouţí,“ komentoval chystanou rekonstrukci investiční náměstek Filip Ţáček.
Odbor investic ještě letos vybere projektanta a zahájí zpracování dokumentace pro územní
řízení, stavební povolení a provádění stavby včetně následné inţenýrské činnosti. Novotou by
měla zbrojnice zářit v roce 2019.
Zpracováno z podkladů a informací vedení SMOl a KMČ - Zv

NOVÉ DRUŢSTVO SDH OL. - RADÍKOV/MLADŠÍ SE PŘEDSTAVUJE…
Mnozí z vás jiţ jistě postřehli, ţe v okolí hasičské zbrojnice se letos na jaře děje něco neobvyklého. Ano, je tomu tak. V zasedací místnosti hasičské zbrojnice navzdory předchozímu nedostatku,
schází dalších pár ţidlí pro novou posilu sboru dobrovolných hasičů. Pro mnohé z vás se zničehonic
na horizontu radíkovského kopce objevil nový muţský
soutěţní tým. Avšak není to náhoda. Náš tým se vyklubal ze skořápky dlouholetých přátelství. První zmínky o sestavení nového soutěţního muţstva mezi námi
tiše zašustily spolu s listopadovým listím.
Rád bych vám naši partu na začátek trochu představil. Sestáváme ze 7 kamarádů. První je tu náš velitel, strojník, zakladatel týmu, borec, co snídá syrová
vejce s medovým přelivem, zapíjená kávou černou
jako naše svědomí po nedělní “pijavici”. Především
ale uţ od nepaměti náš dobrý přítel. Řeč je o Tomáši
“Herzi” Herzogovi, který přišel s iniciativou: sloţení
nového týmu z jádra přátel.
Pod hladinou kádě se s košem smáčí náš košař
Tomáš “Hudy” Hudec z Radíkova. Spoj savic drţí pevně v rukou vţdy veselý Peťa „Beďa“ Milata z Olomouce. Z malebného centra historické Olomouce ke zbrojnici docházím také já, Honza Šándor a mou rolí je
krotit rozdělovač, který se nelítostně zmítá pod výtlakem stroje Tohatsu. S „béčkem“ v týmu uvidíte běţet
radíkovského rodáka Michala Titze. Poslední dva hoši
v představení, nikoliv však u terčů, jsou naši proudaři. Ondra „Svobi“ Svoboda z Bukovan a Dejv Tietze z Velké Bystřice, po kterých se na startovní čáře jen práší.
Momentálně se na trénink scházíme obvykle 1x týdně a máme za sebou od začátku sezóny 4 závody v poţárním sportu.
12. 5. 2018 jsme navštívili okrskovou soutěţ ve Chválkovicích, kde jsme se umístili na 3. místě s časem lehce nad 26 vteřin.
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16. 6. 2018 byla naší druhou soutěţí domácí Netradiční soutěţ v Radíkově, na kterou jsme se pečlivě
připravovali s cílem dobýt 1. místo, coţ se nám podařilo s časem 60,78 s. Putovní pohár se tedy vrátil
na polici radíkovské zbrojnice!
23. 6. 2018 jsme si naloţili hned 2 soutěţe, a to soutěţ o Pohár starosty obce
Přáslavice, kde jsme se umístili na 5. místě s časem 21,93 s a večer jsme zaběhli
1. kolo Olomoucké noční ligy (ONL) v
Pavlově, kde jsme se umístili na 16. místě
s časem 22,97s z celkem 27 muţských
týmů. Za tento úspěch se na naše konto
ONL připsalo 6 bodů, které pozitivně
ovlivní naše výsledné umístění na vyhlášení ligy, které očekáváme po posledním
kole soutěţe 8. 9. 2018.
Plán druţstva na letošní sezónu zahrnuje účast na 10 - 15 soutěţích, z čehoţ
na všech 7 kolech Olomoucké noční ligy.
V neposlední řadě aktivní účast při realizaci tradičních zábavně-sportovních akcí,
posezení a brigád určených pro podporu a rozvoj SDH a mladých hasičů. Za cíl si také klademe dosáhnutí času 20 vteřin v poţárním útoku na 2B se strojem Tohatsu. Vedení SDH se tento záměr líbil a
jednohlasně závodní druţstvo podpořilo jak z hlediska pospolitosti, tak z hlediska finančního. Váţíme
si podpory a děkujeme!
Můţete se těšit na zápisy záţitků a událostí ze soutěţí a akcí, které budou postupně zveřejňovány
v místním zpravodaji. Loučíme se a děkujeme za podporu!
P.S.: kterýkoliv člen SDH Radíkov, který se pročetl aţ sem a přinese tento výstřiţek na další členskou
schůzi, obdrţí malou pozornost !
/jš/

VYSTOUPENÍ SÓLISTŮ OPERY A OPERETY MORAVSKÉHO DIVADLA
OLOMOUC V PÁTEČNÍ PODVEČER 29.6. NA FORTU RADÍKOV SE VYDAŘILO
Koncert v netradičním prostředí se uskutečnil pod záštitou primátora města Olomouce doc.
Antonína Staňka a byl věnován 100letému výročí vzniku
Československa.
Počasí
akci přálo, se sešlo cca 40
diváků, kteří mají rádi oblíbené melodie ze známých
oper a operet především
českých skladatelů. Vystoupili sólisté Moravského divadla Olomouc za doprovodu
klavíru a to Lea Vítková soprán, drţitelka několika divadelních ocenění i nominací na Thálii, Jiří Přibyl bas
(vpravo), drţitel ceny Thálie
za rok 2014 a dalších mnoha
ocenění jak divadelních, tak
města, kraje atd. Pořadem
nejen provázel Jakub Rousek tenor (velvo), drţitel
několika ocenění divadla za mimořádné ztvárnění rolí a nominace na cenu Thálie, ale předvedl i
své bohaté pěvecké umění.
Zazněly nejslavnější árie, duety i tercety slavných českých skladatelů i těch zahraničních,
kteří jsou spjati s historií naší země. Program trval 90 minut a účinkující včetně klavírního doprovodu p. Růţičkové byli za krásný kulturní záţitek odměněni potleskem a na závěr kaţdý kyticí
květin.
/zv/
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POČASÍ
Červen 2018
První dvě dekády měsíce byly teploty letní, nejvyšší přesáhla třicítku. Následně došlo k prudkému
poklesu teplot, jak v noci, tak i přes den. Dlouhodobý průměr je 15,5 °C, průměrná teplota byla o 3 °C
vyšší. Sráţkový deficit přetrvává přesto, ţe bylo 9 dní s deštěm.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
sráţky
52,7
22,8
12.6.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
18,5
31,2
21.6.
4,7
23.6.
Zdroj: vlastní měření, srážkoměr MMOl v Radíkově, Meteostanice Velká Bystřice
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VÍTE, ŢE . . . .
…. v závěru 25. týdne proběhlo slavnostní
zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice
v městské části Chválkovice. Nový objekt se
realizuje na zelené ploše vedle fotbalového
hřiště a hřbitova na ulici Stejskalova. Náklady
na novou zbrojnici jsou 15 mil. Kč. Na akci se
podařilo městu získat dotaci z IROP ve výši 90
procent, zbylých 10 procent nákladů bude hradit statutární město ze svého rozpočtu…..
…… silný zápach mršiny se linul na konci
ulice Dolanské v polovině června. Na popud
občana byl poţádán KMČ p. Rakus
z Mysliveckého sdruţení o dohledání uhynulého zvířete a její likvidaci zakopáním. Děkujeme
za operativní zásah …..
……pokud jde o finanční náklady na opravné
práce na místních komunikacích, tak byly opraveny bortící se šachtice na točně autobusů i na
parkovišti. Od TSMO a.s. jsme obdrţeli na vědomí přehled nákladů na jednotlivé poloţky a
tak do konce června bylo z přidělené částky na
opravy vyčerpáno 229 269,- Kč. K dočerpání do

výše 300 000,-Kč nám zůstává cca 70 731,-Kč.
Předpokládáme, ţe částka bude investována
na další výměnu rozpadajících se obrubníků a
to v prostoru parkoviště…….
…… plakátovací tabule, kterou koncem října

2017 vyvrátil silný poryv větru, je na svém místě. Tím dojde opět k rozšíření propagace naší
KMČ a moţnost plakátování na volné ploše.
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Libuše Vlčková,
Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová, Věra Šmejkalová,
Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek.
Srpen: Věra Pospíšilová, Alena Grygarová, Helena Rozsárová, Věra Slatinská,
Basovníková Věra, 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.
Říjen:
Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Eva Snášelová, Jan Bednář Ing.,
PhDr. Světlana Obenausová, PhD
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 (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
DP je ve středu dne 15.8. a 22.8.2018 z důvodů dovolené pracovníka DP ZAVŘENO
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: probíhá opět ve 14-ti denním reţimu vţdy v pátek – liché týdny.
5) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor ţivotního prostředí
Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr
Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:0013:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. 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: 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.
Svoz plastů: 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)
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I v letním období se dá odpočívat s pěknou knihou vypůjčenou
v místní pobočce městské knihovny. S výběrem knihy vám poradí i
místní knihovnice. V měsíci červenci je knihovna uzavřena.
Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.
Krásné letní chvíle s knihou vám přeje končící i nová knihovnice.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje.
Téměř celý měsíc červen počasí přálo, a tak
jsme mohli podnikat akce mimo naši klubovnu.
První týden MMOl pořádal zájezd do Karviné, kde
jsme mohli obdivovat a poznávat nové věci. Nejdříve
jsme navštívili honosný zámek, kde většina z nás
nikdy nebyla. Zámek byl pěkně opravený i mobiliář se
nám opravdu líbil. Po obědě jsme se přemístili do
původního města, které se jmenovalo Karvinná se
dvěma N. To asi kaţdý neví. Ovšem díky poddolování město zmizelo a zůstal jen hřbitov a kostel. Ten je
ovšem vlivem poklesů po dolování uhlí značně nakloněný. Působilo to na nás zvláštním dojmem. Naklonění jsme si ověřili koulením předmětu. Je tomu
skutečně tak. Počasí na náš výlet na Ostravsko vyšlo a tak jsme si odvezli i hezké záţitky.
Jeden týden jsme si ve svých aktivitách
dali pauzu a další týden jsme opět byli na
pěkném výletě. Vydali jsme se sami vlakem do Krnova. Město je moc pěkné, citlivě opraveno. Obdivovali jsme hezkou
architekturu propojenou zelení. Po prohlídce a obědě jsme v jedné secesní vile mohli
navštívit krásnou soukromou výstavu panenek a jiných hraček čítající stovky exponátů. Paní majitelka byla velice vstřícná a
otevřela nám i mimo provozní dobu. Nestačili jsme se divit nad různorodou skladbou vystavených panenek a s radostí jsme
se rozpomněli na naše dětství.
Po krátkém odpočinku jsme pak spěchali
na nádraţí, kde jsme museli počkat na
zpoţděný vlak do Olomouce. Vše ale dobře dopadlo.
5.června bylo posezení KS na zahradě v Samotiškách spojené s opékáním klobás
Poslední červnovou středu jsme pobyli v klubu za účasti mnoha členů. Sladce jsme to ukončili zmrzlinou a pro zpestření byla připravena i věcná loterie. Dobře jsme se pobavili a o překvapení nebyla nouze.
Upozorňujeme, že i Klub seniorů má v červenci prázdniny. Sejdeme se v klubovně 1. srpna.
Příjemné léto a pohodové prázdniny dle vašich snů
přeje za Klub seniorů všem Františka Prášilová
/fp/

Městská policie dohlíţí i na pořádek v MČ Radíkov a pomáhá řešit místní problémy.
Od začátku letošního roku přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc
celkem devět oznámení v lokalitě KMČ Radíkov. Oproti loňskému roku se jedná o
poloviční pokles přijatých oznámení.
V pěti případech se jednalo o porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
Radíkovský informační zpravodaj 4/2018
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pozemních komunikacích, zejména v souvislosti se špatným parkováním a nerespektováním dopravního značení.
Tři oznámení se týkala zvířat, kdy ve dvou případech byli strážníci přivoláni k odchycení volně
pobíhajících psů a v posledním případě hlídka řešila nález zraněné srnky. Toto oznámení bylo
vyřešeno v součinnosti s Policií ČR, která zvíře převezla k mysliveckému hospodáři.
Zbývající oznámení souviselo s prověrkou, zda na ulici Lošovská nedochází k narušování veřejného pořádku. Oznamovatel si stěžoval, že na místě skupina opilých osob dělá nepořádek a
rámus. V dané lokalitě pouze několik osob grilovalo a přitom měli puštěnou hudbu. Vzhledem
k tomu, že zde nedocházelo k protiprávnímu jednání (akce nezasahovala do doby nočního klidu),
obešlo se oznámení bez dalšího řešení ze strany strážníků.
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)
Bc. Petr Čunderle, DiS
tiskový mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561
+420 606 760 814
email: petr.cunderle@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Mladí hasiči vyrazili na
Macochu a do Punkevních jeskyní, chystají akci Ahoj
prázdniny a další akce podzimu 2018…...
Pondělí 25. června - členská schůze místního SDH.
- proběhlo hodnocení 12. ročníku Netradiční hasičské soutěže jak po
stránce sportovní, tak i společenské. Bude třeba pro příště doladit některé
nedostatky, které se vyskytly v organizaci.
- termínu 18.8.2018 se uskuteční tradiční fotbalové utkání ŽenatíSvobodní na horním hřišti a naváže na to hasičský večer na hřišti za prodejnou.
-řešení požadavků soutěžního družstva mladých /materiálové vybavení, seznámení s plánem
závodů na letošní rok, nutné zajištění finančního krytí nákladů/
- finanční rozvaha na další roky 2019-2020
- diskuse k podpoře družstva, nutná koordinace ve věci využívání vozidla SDH
- informace předsedy KMČ o rekonstrukci vodárenské nádrže - zahájení 09/2018, rozhodnutí
RMO z 19.6.2018 a podpora rekonstrukce HZ v roce 2019
- využití dotací, nákupy vybavení
- zájezd Mladých hasičů a příznivců SDH dne 30.6.2018 na Macochu
- podzimní zájezd pro hasiče – Jižní Morava/sklípek a památky
- 8. září 2018, akce Mladých hasičů na hřišti za prodejnou Hruška. Nabídka hudby od Jardy Mykisy.
- nutnost sladit kalendář akcí pro zbytek roku 2018
- 1. - 2.září obsazení soutěže na Slovensku Bratislava – Rusovce
- informace – Welšané nakonec na Slovensko nejedou, budou na akci v Radíkově r. 2019
- informace o oslavách založení SDH Lošov, malá propagace, počasí
- 4. srpna oslavy 125 let SDH Droždín
Mladí hasiči zorganizovali jiţ tradiční výlet pro své děti, ale i další zájemce.
Poslední červnový den se vypravili radíkovští Mladí hasiči se svými vedoucími rodiči, ale i
s dalšími občany z řad místních i kamarádů na výlet na Macochu. Počasí na cestování bylo příjemné a přistavený autobus zaplnilo 45 cestovatelů. Výprava prošla Macochu, Punkevní jesky-
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ně a plavili jsme se i na lodičkách. Mnozí ze starších
účastníků se po letech vrátili na místa, kam se tradičně
jezdilo na školní výlety.
Zajímavostí na výletě bylo
i to, ţe jeden z účastníků
zájezdu si vyzkoušel i teplotu vody v říčce Punkvě.

DATUM
14. červenec
červenec
18. srpen
1.-2. září

AKCE 2018
PRÁZDNINY
Narozeninová sobota – prázdninové prase
Rafty s hasiči
Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí
ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby, hasičský večer
RUSOVCE 2018 (SK), soutěž s historickou technikou

Pořádá
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH

8. září

Ahoj prázdniny – Radíkov
ZÁVĚR ROKU SE BLÍŢÍ

Mladí hasiči

září

Hasiči na náměstí v Olomouci

SDH

13. říjen

Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen

Mladí hasiči

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, kl, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/
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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.
Léto je v plném proudu, 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 na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat s manaţerkou, která obchod pravidelně kontroluje.
V současné době se na prodejně střídají vedoucí Dagmar Mlíchová, prodavačka Lucie Niezgodová
a paní Eva Kubátová.

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 Kulčár.
/jk/
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Foto: Jan Zvěřina, Klára Langrová, Josef Dosoudil, 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,
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