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

Několikadenní ukázka
zimního počasí nalákala na zamrzlou přehradu dostatek zájemců z řad dětí i dospělých….
Svůj zimní háv si oblékly i okolní prořídlé
lesy …

Vlevo: Valná hromada SDH Ol. Radíkov str. 4 a 5.

Dole: Zimní údržba místních komunikací a chodníků dala dodavateli prací docela zabrat. Husté sněžení trvající i 12 hodin
prověřilo připravenost. A to máme zatím únor ….

6. dubna: „Ukliďme Česko“ i kolem Radíkova
27. dubna: Sběr kovového odpadu SDH Ol.-Radíkov
4. května: Sběrová sobota TSMO a.s. v Radíkově

– viz. vývěska na prodejně a vývěsky naproti zastávky MHD nástup.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
26.11.2018 – 4. RMO
-Topolany, chodníky
-rozpočtové změny 2018
Návrh rozpočtu SMOl na
rok 2019, 3. čtení
-OZV o cenové mapě, návrh, předložení ZMO
-Střední Morava, sdružení
cestovního ruchu, návrh
zastoupení SMOl
-organizační záležitosti odměňování neuvolněných členů RMO, ZMO
3.12.2018 – 5. RMO
-jednací řád ZMO
-protipovodňová opatření, IV. etapa
-změny v akciových společnostech a příspěvkových
organizacích
-rozpočtové změny 2018
-tramvajová trať 8.května, rámcová smlouva o financování projektu (operační program 2014-2020)
-personální změny ve složení Povodňové komise
ORP
10.12.2018 – 6. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-zastoupení SMOl v organizacích, návrhy
-protikorupční strategie, vyhodnocení za rok 2018
-organizační řád MMOl a MP
17.12.2018 – 7. RMO
- dodatek č. 2 ke smlouvě s TSMO a.s.
-příprava převzetí Androva stadionu
-jmenování předsedy KMČ Chválkovice
-výběrové řízení na ředitele Výstaviště Flora Olomouc a.s.,
-TSMO a.s, DPMO a.s., SMO a.s., Výstaviště Flora
Olomouc a.s., Lesy města Olomouce a.s.,
Aquapark Olomouc a.s., rozhodnutí jediného akcionáře, odvolání a jmenování nových členů
14.1.2019 – 8. RMO
-rozpočtové změny 2019
-bezplatná přeprava seniorů 65+ v Olomouci od
1.7.2019
-petice, stromy na Horním náměstí
-multifunkční hala, pracovní skupina
-projekt odpadového centra Olomouc
-Horní náměstí, osvětlení
-presentace města na veletrzích cestovního ruchu
28.1.2019 – 9. RMO
-rozpočtové změny 2018, 2019
-majetkoprávní záležitosti odboru investic
-tramvajová trať ul. 8. května
-dodávka 2 vozidel pro MPO
-využívání ledové plochy zimního stadionu
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-redakční rada Olomouckých listů
11.2.2019 – 10. RMO
-rozpočtové změny 2019
-změny v KMČ
-žádost o dotace pro dobrovolné hasiče 2019
-výpůjčky prostor klubů pro seniory
1) Potřebné informace o Statutárním městě Olomouc najdete na: http://www.olomouc.eu/
2) Jednání RMO na: http://www.olomouc.eu/samosprava/rada-mesta/zasedani-rady
3) Jednání ZMO na: http://www.olomouc.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta
4) Programové prohlášení RMO na období 20182022 http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/23_/23530/programove-prohlaseni-rmo-2018-2022.cs.pdf
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze
v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov.
Upozornění:
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
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).
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce
jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady
zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Leden 2019 (7.1.)
-kontrola plnění usnesení
z jednání KMČ 12/2018
-došlá a odeslaná pošta
-opravné práce na místních
komunikacích v r. 2019, soupis akcí dle pokynů
-příprava investičních akcí
v r.2019, informace, priority
-problematika zimní údržby
-zapojení občanů do problematiky Radíkova, možnost se účastnit jednání
KMČ, je veřejné třeba využívat
Únor 2019 (11.2.)
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 7.1.
-záměry KMČ na rok 2019
-termíny výjezdního zasedání RMO v jednotlivých
lokalitách
-seznámení s návrhem rozpočtu komise na r. 2019
-informace z projednávání dokumentace HZ pro
územní souhlas
-informace a pokyny z odboru kultury pro KMČ
-distribuce Olomouckých listů
-zimní údržba v Radíkově
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Plán jednání KMČ v r. 2019
(pondělí 19,00 hod.)
11. března
8. dubna
6. května
10. června
8. července
12. srpna
9. září

7. října
11. listopadu
9. prosince
Poznámka:
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a na
stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-

mestskych-casti/radikov
/zv/

RADÍKOVŠTÍ HASIČI PŘEVZALI 3.1.2019 OD MĚSTA NOVÉ HASIČSKÉ VOZIDLO
Slavnostní předání dvou nových vozidel Ford Tranzit se speciální vestavbou proběhlo za přítomnosti primátora Mirka Žbánka, náměstka primátora Martina Majora a dalších hostů v areálu SDH Ol.Černovír. Dvě vozidla v hodnotě 2,7 mil. Kč převzali SDH Ol.- Černovír a zástupci SDH Ol.-Radíkov
bratr Jiří Švestka, Michal Titz a Tomáš
Řezníček. Vozy dostaly při následném
křtu jména Anička a Evička. Evička putovala do Radíkova. Vestavba umožňuje převoz motorové stříkačky s příslušenstvím, plovoucí čerpadlo, dva dýchací přístroje, dva hasicí přístroje a
úložné prostory pro předepsané vybavení. Městu se podařilo získat dotaci z
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR ve výši 900 tisíc korun, Olomoucký
kraj přispěl částkou 200 tisíc korun.

Město ze svého rozpočtu zaplatilo částku 1,6 milionu korun. Nové vozy budou sloužit k přepravě
členů jednotky (8 míst) a základního hasičského vybavení na místo zásahu. Město podporuje i modernizaci zázemí pro SDH, mezi něž patří i připravované rozšíření a modernizace hasičské zbrojnice
v Olomouci – Radíkově, na ul. Náprstkova. V současné době se zpracovává dokumentace pro vydání stavebního povolení s předpokladem realizace
stavby v roce 2020, jak bylo přislíbeno SMOl. Tuto
podporu pro svou důležitou práci si dobrovolní
hasiči jistě zaslouží a povede i k dalším aktivitám členů místního SDH a zapojení nové generace mladých hasičů do činnosti sboru.
/foto Blanka Martinovská, zpracováno z podkladů SMOl – Zv/

DOČKALI JSME SE I ZIMNÍHO POČASÍ
Rozpačitý začátek letošní zimy celkem nepřekvapil, prostě tradiční vývoj. V novém roce konečně přišel pořádný mráz.
Zasáhnou museli s ohledem na úplně zamrzlou
přehradu i rybáři, kteří vyřezali otvor pro ryby.
V 5. týdnu nasněžilo asi 15 cm sněhu a tak celý
Radíkov a jeho okolí si užívalo pravou zimní idylku.
Období tuhé zimy, jak se v lednu sluší. V několika
dnech se objevily teploty až kolem -14 st. a tak i led
(cca 16 cm silný na místní přehradě umožnil nejen
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dětem, ale i dospělým vyhledat brusle a vyrazit. Víkend
25.-27. ledna byl ve znamení rušného provozu na ledě.
V sobotu jste mohli být svědky hokejového zápasu.
Zahrát si v sobotu dopoledne hokej přijeli fotbalisté
z Chválkovic, období tuhé zimy, jak se v lednu sluší.
Na led vyrazili i děti, které výjimečně vyměnily mobily a
tablety za brusle a hokejky. Zabruslit si přišli jak radíkovští, tak i lidé z okolí. Počasí přálo, chvílemi bylo i sluníčko, teploty příjemné. Svažité okolí využili k bobování
ti nejmenší za dozoru rodičů. S počátkem února, kdy dle
pranostik nastupuje „Fabiánská zima“, dorazilo silné
oteplení 1.- 2. února, kdy teplota vystoupala až k +10 st.
C a sníh byl „uklizen“. Večer 3. února opětovně začalo
sněžit a do rána napadlo poctivých 20 cm sněhu……
/zv/

OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČNÍ VALNOU HROMADOU SDH OL.-RADÍKOV
Valná hromada místního SDH za rok 2018 se přesunula do vyšších nadmořských výšek (444 m
n.n.m.) do restaurace rekreačního střediska Chata pod Věží nad Radíkovem s telekomunikační věží za
zády. Pro mnohé turisty je to známý cíl vycházek do přírody poblíž Olomouce, jiní byli překvapeni i příjemným prostředím restaurace, protože
někteří na tomto konci Olomouce ještě nebyli.
Bylo nám tam trochu těsno, ale plápolající krb,
dobrá obsluha a kontaktní prostředí vše vynahradilo.
Jako každoročně vedení našeho SDH přivítalo zástupce SMOl, a to náměstka primátora
Martina Majora a vedoucího odboru ochrany
Jana Langra.
Pravidelně bohatá zpráva s obrazovou prezentací byla letos poprvé doplněna zprávou
nově vzniklého soutěžního družstva, které se
v roce 2018 účastnilo téměř 20 závodů. Účastníci se také dozvěděli o plánech na příští sportovní sezónu a diskutovalo se také o akcích sboru na rok 2019.
V rámci slavnostní části došlo na ocenění,
kdy medaile za věrnost a práci pro SDH převzali
bratři: za 20 let: Bocan Martin, Langer Vladislav, Řezníček Tomáš a Rudický Jan, za 40 let
bratr Snášel Karel. Kdo čte pravidelně zprávy
z našich schůzí ví, že ocenění bývá u nás jako
šafránu – ne že bychom si je nezasloužili, ale
máme za to, že práce pro sbor je jaksi samozřejmostí a pokud někdo dostane medaili, tak již to
něco znamená. V roce 100.výročí založení Československa jsme však udělali výjimku a při takovéto vzácné příležitosti jsme
ocenili členy našeho sboru, kteří
v minulých 30 letech výrazně přispěli k rozvoji sboru. Celkem
bylo 26 oceněných, jako dar dostali pamětní medaili k tomuto
výročí. Vyzdvihl bych bratra Jaroslava Hóna, který převzal
ocenění za rozvoj spolupráce mezi SDH Radíkov a Pivovarem Litovel a.s., jehož je náš sbor dlouholetým partnerem. Následovala diskuse. Začali hosté z MMOl – za odbor
ochrany pozdravil naše jednání Ing. Jan Langr a následovala
slova 1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, který má
v dikci dobrovolné hasiče i investiční oblast SMOl. Všechny potěšila informace o termínu
předání nového hasičského vozidla (samostatný článek), probíhající projektové přípravě
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přístavby budovy, kde sídlí naše zbrojnice i ocenění práce hasičů pro městskou část. Následovali zdravice hostů z okolních sborů a pozdrav z Walesu, který předal pan Jarda Mykisa, který se po mnoha
letech vrátil do Olomouce. Ten je od 1.1.2019 také členem SDH Radíkov.
Schůze se vydařila ke spokojenosti všech a původní obavy ze změny místa (přesun do Restaurace pod Věží) se ukázaly jako liché.
Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravách schůze podíleli a pomohli k jejímu zdárnému průběhu, stejně tak personálu restaurace, který nám zajistil plný servis.
/pb/

OPRAVA RADÍKOVSKÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE, TERMÍNY STANOVENY
Je zimní počasí, nádrž je zamrzlá, plochu využívají bruslaři. Komise je v kontaktu s odborem investic a dle dostupných informací jsou finanční prostředky pro realizaci zajištěny. Předpokládáme, že
ihned po rozmrznutí hladiny v březnu 2019 bude na základě vydaného souhlasu odborných orgánů
ochrany přírody a krajiny provedeno snížení hladiny cca 70 cm a následně proveden průzkum odborným
zoologem zaměřený na výskyt chráněných živočichů (raci, škeble, ryby a pod). Po provedeném průzkumu bude zpracována závěrečná odborná zpráva, která určí i další postup. Zpráva bude předložena
k vyjádření a vydání rozhodnutí odborným orgánům OŽP. Předpokládáme, že jarní počasí umožní doplnění vody na úroveň obvyklé hladiny. Tradiční mezinárodní hasičská soutěž je naplánována na 15.
června za obvyklých podmínek. S ohledem na období chránění živočichů /ryby/ bude dle rozhodnutí
hladina dále snížena tak, aby byly umožněny práce na založení plánovaných opěrných zdí. Dle rozhodnutí odborníků stavby i rybářského svazu může dojít k odlovu všech ryb a úplnému vypuštění nádrže.
Předpoklad dokončení opravných prací je do konce r. 2019….
/zv/

POČASÍ
Prosinec 2018
V prosinci napršelo 32,4 mm srážek, z toho v jeden den 6,9 mm a to 3.12. Vyskytlo se i sněžení, ale
teploty nad nulou nedovolily vytvořit souvislou sněhovou pokrývku. Vánoce opět na blátě. Takže dlouhodobé sucho pokračuje. Teplotně byl prosinec mírně nad dlouhodobým průměrem.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
32.4
průměrná teplota ve [°C]
- 0,5

největší úhrn za den
6,9
max. [°C]
den
9,3
9.12.

den
3.12.
min. [°C]
den
- 8,3
14.12.

Leden 2019
Leden byl další teplotně mírně nadprůměrný měsíc. Průměrná odchylka od dlouhodobého průměru 0,2
°C. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc přesto, že od 10.1. začala sněhová kalamita na mnoha
místech republiky a trvala asi týden. Další velká nadílka sněhu přišla před koncem ledna a v samém
závěru přišla velmi silná obleva. Teploty se v průběhu měsíce střídaly jak na houpačce, přesto se na
asi deset dní udržela souvislá sněhová pokrývka, což udělalo radost běžkařům. Sníh byl ale většinou
mokrý, „vatovatý“.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
31,2
průměrná teplota ve [°C]
- 2,1

největší úhrn za den
6,3
max. [°C]
den
8,0
31.1.

Zdroj: vlastní měření, srážkoměr MMOl v Radíkově, Meteostanice Velká Bystřice

den
14.1.
min. [°C]
den
- 12,3
23.1.
/jb/

VÍTE, ŽE . . . .
…. Naši členové SDH nezapřou svou náklonnost
k hasičské profesi ani na dovolenkových nebo
poznávacích zájezdech v zahraničí. Jako už po
několikáté byly na stránky našeho SDH poskytnuty fotky tentokráte až z daleké Indie z města
Kérala z návštěvy na místní hasičské stanici ….
……. i letošní jaro přivítá ve dnech 22. - 23.
března účastníky musherských závodů s centrem závodu RS Chata pod Věží. Akci jako
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každoročně pořádá paní Macková. Více informací najdete na odkazu www.hanackymuscherclubmail.com. Závody se běží v kategoriích Sprint (5,5 km), Mid (20 km) a kategorii
Příchozí (5,5 km).
………ve středu 30. ledna proběhla v zasedací
místnosti SMOl na ul. Hynaisova schůzka předsedů KMČ s panem primátorem Žbánkem a náměstkem primátora Hekelou. Diskuse proběhla
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k rozpočtům KMČ na rok 2019, k estetizaci
města i setkávání RMO s KMČ v městských částech /výjezdní zasedání RMO/. V určených

termínech budou zváni jednotliví předsedové
KMČ na jednání RMO na radnici……
/zv/

Společenská kronika ve zpravodaji končí.
Po zvážení všech problémů spojených se získáváním aktuálních informací v oblasti životních jubileí
občanů bydlících v MČ Radíkov, narození nových občánků v Radíkově apod. jsme se rozhodli tuto rubriku
již dále nepublikovat. Jde i o složitost problematiky i různých nařízení EU /GDPR apod./. Přání jubilantům
ke kulatým výročím vyššího věku budou i nadále probíhat cestou Komise pro občanské záležitosti MMOl
(p. Romanovská z odboru kultury) jako pozvání na akce pořádané SMOl a nebo přání jubilantům doma.

Sdělení občanům pro rok 2019
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má svůj
provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata–tel.724 077 333
Od středy 6.února 2019 se opět vybírají poplatky za
komunální odpad a za psy. Poplatky se vybírají do
29.5.2019. U pejsků nemusí být složenka. 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.
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.)
1) ZIMA ještě vládne: Parkujte prosím na svých parcelách. Při nevhodném parkování ve vaší ulici nebude
zimní údržba provádět ošetření komunikace nebo chodníku z důvodů možnosti poškození parkujícího
vozidla. Mnohdy postačí otevřít svou bránu, odházet si sníh a zajet na vlastní pozemek. Na Malinovského
ulici omezujete i MHD. Chodníky a zatravněné plochy nejsou určeny k parkování aut.
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude obnoven počátkem dubna a ukončen 28.října 2019.
3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14 - ti denním režimu středa - sudé týdny.
4) Svoz bioodpadu v roce 2019: Svoz proběhne v omezeném zimním režimu dne 1.2.2019, první pravidelný svoz bude 15.3. a opět 14-ti denní režim, vždy v pátek – liché týdny. Poslední svoz roku
2019 bude 20.12.2019. Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle bionádob ! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.
5) Sběrová sobota v Radíkově proběhne v sobotu 4. května 2019 na parkovišti na ul. Pujmanové.
Zajišťují TSMO a.s.
6) Sběrové dvory TSMO a.s. v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech sdělují:
Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.
Od 2. 1. 2019 je provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. SD v Neředíně (za hřbitovem),
tel: 603 192 579, SD v ulici Chelčického (Hodolany), tel: 603 192 578
6) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor životního 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.
•
Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2019 je svozovým
dnem vždy úterý – lichý týden
Svoz papíru: 26.2., 26.3., 24.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11.,
3.12., 31.12.
Svoz plastů: 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11.,
17.12.,

Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „ DŮLEŽITÁ
ČÍSLA“:
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POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE
HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
TÍSŇOVÁ LINKA
PORUCHY VODA
PORUCHY PLYN
PORUCHY ELEKTŘINA
TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY
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
I v zimním období je pro vás každou středu otevřena místní knihovna. Vytopený obývák, plápolající krb, vypnutá televize, to je ta
pravá chvíle na odpočinek s pěknou knihou vypůjčenou v místní pobočce městské knihovny. S výběrem knihy vám poradí i místní knihovnice. Doma se můžete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.
K návštěvě vás zve místní knihovnice.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje.
Uplynulý jubilejní rok je již za námi a po vánoční přestávce jsme se opět sešli v našem Klubu seniorů, abychom
i v letošním roce pokračovali nejen ve schůzkách v klubovně, ale i v dalších aktivitách (poznávání jak památek,
tak i přírody). Ovšem zimní počasí, hromady sněhu, ale i
náledí nás vedlo k posezení v teple našeho klubu. Přesto
jsem dvě vycházky již uskutečnili.
První náš výšlap vedl do blízkého Klubu seniorů v Lošově. Přivítala nás paní předsedkyně KS. Připravili nám
nejen horký čaj, ale i výborné vdolečky, které jejich členky
napekli. Prostoru v klubovně mají více než my, a tak s místem v klubovně nebyl problém. V klubu jim přibyly i nové
„mladší“ členky, se kterými se zajisté setkáme soutěžích, které jsou městem připravovány pro všechny
KS. Druhá procházka byla začátkem února do nedalekých Bohuňovic. Slunečný zimní den přál naší procházce po obci, která se stále zvelebuje. Místní kostel je také pěkně opravený. Lákadlem nejen pro místní,
ale i pro lidi ze vzdálenějšího okolí je areál zdraví s plaveckým bazénem. Po vycházce kolem nové školy
a sportovišť jsme se vraceli středem obce zpět na nádraží. Po krátkém odpočinku v místní hospůdce,
která byla architektonicky vydařená, jsme mohli ještě obdivovat mohutnou lípu před nádražím ČD. Její
věk jsme však mohli jen odhadovat.
Následující pondělí jsme měli pozvánku na návštěvu Pevnosti poznání v Olomouci, kterého jsme se
rádi účastnili. Někteří z nás tam byli poprvé. S ohledem na zimní počasí budeme střídat pobyty v teple
klubovny a plánovat i vycházky a vyjížďky za památkami nebo do přírody v dalším období.
/fp/

Olomoucké Kluby seniorů se na radnici představily primátorovi
Jednadvacet klubů, v nichž se schází od dvou desítek až po více než stovku seniorů, pracuje na území
města Olomouce. Nejstarší z těchto klubů slouží seniorům už desítky let, nejmladší vznikl vloni. Všem v jejich
práci pomáhá město.
V pondělí 28.1. se sešli zástupci Klubů seniorů na
radnici s primátorem Mirkem Žbánkem a jeho náměstkyní Evou Kolářovou, která má na starosti i sociální oblast. „Těší mne, že mohu osobně poznat představitele
Klubů seniorů, které v Olomouci odvádějí velmi dobrou
práci. Rád se také postupně do některých klubů přijdu
podívat, zajímá mě, jak tato společenství fungují a čemu
se věnují,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Zdůraznil také pozitivní fakt, že Olomouc patří v České republice k městům s nejaktivnějšími seniory a s největším počtem fungujících seniorských klubů. „Zajímá
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nás, jaké podmínky mají v jednotlivých klubech seniorů, s případnými problémy se pokusíme pomoci,“
dodala náměstkyně Eva Kolářová. V následných krátkých prezentacích zazněla jak chvála, tak i stesky
například nad tím, že v některých městských částech už nestačí kapacita klubů. KS Radíkov bohužel
svého zástupce nevyslal. Zástupci KS jednak poděkovali za nové vybavení i podporu, možnosti účastnit
se kulturních akcí, ale byly i připomínky k malé kapacitě KS i přístupu do KS.
Foto Mgr. Michal Folta, čerpáno z podkladů SMOl - Zv

Městská policie bilancuje události, které řešila v oblasti působnosti KMČ
Ol. - Radíkov v roce 2018.
V roce 2018 strážníci Městské policie Olomouc řešili celkem třináct oznámení v
lokalitě KMČ Radíkov, kdy oproti předchozímu roku, je zde pokles o sedmnáct oznámení. V osmi 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. V oblasti přestupkového zákona řešili strážnici tři oznámení, a to na úseku veřejného pořádku (rušení nočního klidu). Zbývající dvě oznámení se týkala zvířat, kdy nejprve strážníci odchytávali na ulici Malinovského volně
pobíhajícího psa a dále řešili nález zraněného srnce. Tento případ byl vyřešen ve spolupráci s místně
příslušným obvodním oddělením Policie ČR a mysliveckým spolkem.
Rychlý kontakt v případě ohrožení života, zdraví či majetku volejte 156
Operační středisko MPO
tel. 585 209 540
Demontáž 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“: Proběhla Výroční valná hromada našeho SDH,
oslavili jsme příchod nového roku 2019, ochutnali tříkrálový guláš, který připravili
Zuzka a Pavel Snášelovi, delegáti vyrazili na výročky sborů Hanáckého okrsku, byli v Šantovce na akci IZS….
Hasičský silvestr netradičně v objektu Náprstkova 1
Parta hasičů se se svými rodinami setkává nejen při práci, ale dokáží spolu přivítat i nový rok 2019, se vším co k tomu patří. Dle dostupných informací se Silvestr
a přivítání Nového roku 2019 vydařilo, což potvrdil i pěkný ohňostroj.
Tříkrálový guláš – tradiční začátek roku
I letos byla první hasičská akce hned o prvním lednovém víkendu. Sešli jsme se k neformálnímu setkání nad hrncem domácího guláše a debatovali nad
začínajícím hasičským rokem.
Letos se vařečky ujal prvně manželský pár Zuzka a
Pavel Snášelovi. „Jiný recept, jiné ingredience, ale
dovolím si říct, stejná pohoda“, komentoval atmosféru
hospodář sboru bratr Petr Bernard.
Tu nám letos umocnilo využití prostor Klubu seniorů,
které se ukázalo jako prozíravý tah. Během večera se
totiž u stolu vystřídalo přes 30 strávníků, a to bychom
se v hasičské zasedačce dost tísnili. Akce byla příjemným startem do roku 2019, samozřejmě jsme řešili i nové hasičské auto, které máme od Odboru
ochrany. Čas utíkal, a tak na avízovanou prohlídku
vozu ani nedošlo. Vládla pohodová atmosféra, samozřejmě se řešila i hasičská témata, dorazil i starosta
sboru, který ač měl doma návštěvu, se na chvilku vzdálil, aby tuto speciální akci podpořil.
Děkujeme všem, kteří se účastnili a hlavně našim kuchařům, kteří celý večer zorganizovali. V rámci registrace kuchařů na příští ročníky se podařilo naplnit kalendář až do roku 2025, což mě zaskočilo.
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Většinou sehnat kuchaře, chvíli trvalo. Na příští rok se vařečky ujme bratr Milan Špruček – tak se budeme
těšit, uzavřel hodnocení spokojený bratr Petr Bernard.
/pb/
Valné hromady SDH v okolních sborech
Sobota 5. ledna – Lošov – kulturní dům
Delegáti za SDH Ol. - Radíkov: Jiří Švestka, Tomáš Řezníček
Sobota 5. ledna – Droždín – hospoda U Šišků
Delegáti za SDH Ol. - Radíkov: Radek Klíma, Jaroslav Kovačík
Sobota 12. ledna – Chválkovice - sokolovna
Delegáti za SDH Ol.-Radíkov: Pavel Hudec, Miroslav Nemrava, Petr Bernard /autor příspěvku/
Jak víte, tak v našem sboru v minulém roce začal působit nový soutěžní tým (jen pro informaci vloni
kluci absolvovali 18 soutěží!), protože plány na rok 2019 jsou stejně náročné, vyrazil hospodář na schůzi
do Chválkovic, kde mají se soutěžemi bohaté zkušenosti. Na schůzi, která se konala v místní sokolovně,
dorazilo 43 z celkem 72 členů, za náš sbor na místě byli bratr Hudec Pavel, Bernard Petr a Nemrava
Miroslav, který pozdravil schůzi za hanácký okrsek. Jen několik čísel z činnosti SDH Chválkovice – zásahová jednotka přes 90 výjezdů, ženy přes 21 soutěží, muži 27 soutěží, nejlepší čas 17:93. Takže, co
se týká zkušeností, byli jsme na správném místě. Zajímavý byl také výhled na rok 2019 – kde jsem si
poznamenal několik termínů – na přelomu května a června by se měla kolaudovat nová hasičská zbrojnice, 21.června – první ročník dětské noční soutěže a nejbližší akcí je 23.února Hasičský ples. V rámci
zdravic se pochlubilo i město, které přislíbilo do nové zbrojnice nové velitelské vozidlo a snad i novou
cisternu. Chválkovičtí hasiči se tedy mají na co těšit! V rámci neformální debaty jsme poděkovali za možnost využívat jejich cvičiště za spolupráci mezi sbory a za nabízenou pomoc s modernizací hasičské stříkačky pro naše soutěžní družstvo.
Sobota 19.ledna Olomouc – město, restaurace Senimo
Delegáti za SDH Ol.-Radíkov: Miroslav Nemrava, Vlastimil Smrkta
Sobota 26.ledna Holice – Motorest
Delegáti za SDH Ol. Radíkov: Čestmír Prudký, Miloslav Lisa
Neděle 10. února. Okrsek – hospoda Goliáš
Delegáti za SDH Ol.-Radíkov: Miroslav Nemrava, Pavel Hudec

V Šantovce se po několik víkendů představily složky IZS Olomouckého kraje. Do
akce byli zapojeni i Radíkovští hasiči
Jednotlivé složky IZS Olomouckého kraje, profesionální i
dobrovolní hasiči, policisté, zdravotnická záchranná služba a
další složky předvedli zájemcům svou činnost na ukázkách,
které přiblížily návštěvníkům to, co se děje při opravdových
ostrých nasazeních při požáru, řešení dopravních nehod,
ošetření úrazů i záchranu lidských životů.
Tato forma poznávání problematiky
je i v ukázkách určitě
názornější než několikahodinové
přednášky na učebnách.
Akce zaujala jak děti,
tak i dospělé návštěvníky.
Bylo
možné být u toho, na techniku si sáhnout, prohlédnout si vybavení od motorových pil až po moderní techniku pro hasiče i
zdravotníky. Zaujala výstavka historické techniky, bylo možnost nahlédnout a sáhnout si na nové vybavení složek IZS.
Radíkovští hasiči předvedli na akci nové vozidlo, které obdrželi počátkem ledna 2019. Akce se účastnili Ladislav Langr, Jirka Švestka, Michal Titz, Radek Klíma,
Pavel Snášel, Tomáš Řezníček a Karel Morbitzer. Naši hasiči se zapojili i do ukázek.
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Akci podpořilo město Olomouc, přítomen byl i primátor Žbánek, který sdělil: „Chtěli jsme tuto povedenou akci podpořit, jsem moc rád, že jsme mohli pomoci formou prezentace olomouckých dobrovolných hasičských jednotek města a jejich speciálního vybavení. Návštěvníci si mohou prohlédnout současná i historická hasičská vozidla, terénní vozidlo našeho krizového štábu, speciální protipovodňové
hrazení a další vybavení, které slouží pro bezpečnost Olomoučanů“. Jak primátor dodal, vnímá tuto
událost i jako atraktivní formu náboru nových členů pro sbory dobrovolných hasičů. On i Martin Major
pak vyzkoušeli některé z připravených aktivit.
čerpáno z podkladů SDH Radíkov a SMOl - Zv

„Ukliďme Česko“ - Úklid lesa kolem Radíkova 2019 – SDH Ol.-Radíkov
6.4.2019 se již počtvrté náš sbor připojí k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“, kterou koordinuje Český
svaz ochránců přírody. V našem podání jde o „pohodovou procházku jarní krajinou“ se sběrem odpadků.
Okolní les bude rozdělen na několik sektorů, kam budou vysílány skupinky dobrovolníků. Pokud bude
množství odpadu větší, bude odvezen do prostoru hřiště a roztříděn.

Budu mít i přístřešek……

S jarem se projdeme lesem kolem Radíkova….

DATUM
22. únor
2. březen
30. březen
6. duben
27. duben
duben
4. květen
5. květen

AKCE 2019
PLES IZS – CC Clarion
Tradiční hasičský ples SDH Ol-Radíkov
PLES OSH OLOMOUC – budova RCO
Smrtná neděle – chození s jedličkou (děvčata)
4. ročník akce Úklid lesa kolem Radíkova–garant A. Morbitzer
Jarní sběr starého železa v Radíkově
Závody CTIF Olomouc
Sběrová sobota TSMO a.s.
1. Okrskové kolo Hanácký okrsek - Droždín
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SDH
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TSMO a.s.
Hanácký okrsek
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květen
11. květen
25. květen
15. červen
21. červen
22. červen
30. červen

13. červenec

27. července

Sobota – Branný závod pro rodiče a děti
Soutěž v požárním útoku Olomouc/Plamen
5. ročník akce Hasičský pochod kolem Radíkova
13. ročník Netradiční mezinárodní hasičské soutěže
na vodárenské nádrži
Dětská noční liga – SDH Chválkovice
135 let SDH Holice – oslavy
Výlet Mladých hasičů a přátel SDH
PRÁZDNINY
Narozeninová sobota – prázdninové prase
Rafty s hasiči
ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby

Mladí hasiči
Mladí hasiči
SDH a Mladí hasiči
SDH
Mladí hasiči
MH

SDH
SDH
SDH

Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí
SDH Lošov – Netradiční soutěž

srpen

31. srpna

Litovelský otvírák (požární dozor)

SDH

RUSOVCE 2019 (SK), soutěž s historickou technikou

SDH

7. září

Ahoj prázdniny - Radíkov
DO KONCE ROKU

září

Hasiči na náměstí v Olomouci

SDH a MH

SMOl

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

říjen

Podzimní sběr starého železa v Radíkově

SDH

Katarinská zábava – Rusovce (SK)
Rozsvícení vánočního stromečku/Radíkov
Mikulášská nadílka – bude upřesněno
Valná hromada SDH Olomouc-Radíkov 2019

Mladí hasiči
SDH
SDH

listopad

1. prosinec
7. prosinec
21. prosinec

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány
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Informace o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, rk, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/

INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM.
Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz
naší prodejny.
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou, další poblíž. Možnost platby nákupů kartou.
Věřte, že není jednoduché udržet provoz prodejny
zde v Radíkově. Co se děje v současnosti na vesnických prodejnách, asi dobře víte. Zatím máme i podporu města.
Přístup a zájem vás kupujících je zárukou, že ekonomičnost prodejny bude rentabilní a provozovatel ji
nadále udrží v provozu.
Zásobování prodejny je na dobré úrovni, nakoupíte
čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek i mastných výrobků a dalšího zboží. S připomínkami se obraťte na
vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje. V současné době se na prodejně střídají vedoucí Dagmar Mlíchová, prodavačka Lucie Niezgodová a paní Eva
Kubátová.
/zv/

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení
Srdečně Vás zveme k posezení v
místní hospůdce U Pulce. Pořádáme

i hudební produkce např. 22.2.2019
skupinu Brzdaři. 2. března pořádají u
nás ples místní hasiči…Sledujte plakáty.
Otevírací doba:
PO
ÚT – PÁ:
SO:
NE:

ZAVŘENO
15:00 –? dle zájmu hostů
15:00 – 22:00
15:00 – 20:00

Na vaši návštěvu se těší
provozovatel Hana Kulčár.

/zv/
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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 Chválkovická 151/82 Olomouc, 779 00
Uzávěrka 10.2.2019 - vychází: 21.2.2019
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