PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV.
ČERVNA 2022 PROBĚHLY OSLAVY 130 LET SDH OLOMOUC-RADÍKOV.

18.

Úvodního slova na slavnostní schůzi se ujal Mgr. Miroslav Žbánek MPA, primátor statutárního města
Olomouce…
Oslavy 130 let SDH Ol.- Radíkov v červnu 2022 se vydařily..
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Na oficiálním portále „STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC“
informace.

najdete veškeré dostupné

Rada a Zastupitelstvo statutárního města Olomouce jednají pravidelně
v termínech, které jsou uvedené podrobně i na stránkách SMOl.
Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov (výběr)
Plán jednání KMČ v r. 2022
(pondělí 19,00 hod.)
4.dubna
2.května
6.června
11.července
1.srpna
5.září
3.října
7.listopadu
5.prosince

DUBEN 2022 (4.4.2022)
- dle příslibu mjpr. odboru PhDr. Slezákové byla ještě 1. čtvrtletí zahájena oprava místní zvonice na ul.
Náprstkova odbornou firmou.
- řeší se majetkoprávní vyrovnání týkající se přístupové cesty do lokality Zahrádky (odkup části
soukromého pozemku pro zlepšení přístupu do chatové lokality). V červnu došlo ke koupi části parcely.
- KMČ MČ Radíkov obdržela na letošní opravné akce finanční prostředky ve výši 300 000,- Kč na
estetizaci (v Radíkově na modernizaci veřejného osvětlení), dále 65 000,- Kč na opravy a udržování
(především místní komunikace) a 50 000,- Kč na nákup služeb. Komise projednala a nechala nacenit
TSMO a.s. náklady na jednotlivé dílčí opravy.
-místní šetření na ul. Přehradní za přítomnosti Ing.arch.Obenause (příčný odvodňovací žlab, práce zajistí
odborná firma, úspora nákladů).
- prostředky nákupů a služeb budou využity na drobné služby a podporu zajištění oslav 130 let založení
Sboru dobrovolných hasičů Ol.-Radíkov, které proběhnou koncem června 2022.
- KMČ MČ Radíkov opětovně usiluje o rozvoj MČ Radíkov v dalším období (Hasičská zbrojnice Radíkov,
víceúčelový objekt Náprstkova 1) pro možnost komunitního života v lokalitě Radíkov s ohledem na
rozrůstající se výstavbu RD. Stále naše MČ nenachází podporu SMOl.
- problematika přístupu do ZŠ Sv.Kopeček ul. Holubova (návoz dětí do školy, krátkodobé parkování i u
hřbitova). Parkování řeší/bude řešit ODUR MMOl. Součinnost s KMČ Sv.Kopeček, Radíkov, Lošov…

KVĚTEN 2022 (2.5.2022)
-jmenován do KMČ rozhodnutím ZMO nový garant komise Ing.arch.Michal Giacintov. Cestou nového
garanta byl předán dopis Mgr.M. Žbánkovi MBA, náměstkovi primátora JUDr.M.Majorovi, vedoucímu
odboru ochrany Ing. Langrovi ve věci pokračování objektu výstavby HZ Radíkov (máme platné „Územní
rozhodnutí“. Je třeba pokračovat v rozvoji MČ Radíkov – (344 obyvatel) a vytořit podmínky pro žítí dětem,
činnost hasičů, Klub seniorů i komunitní setkávání občanů…
- přítomní byli informováni o opravných pracech, které nebyly realizovány z důvodů nedostatku
stavebních kapacit v r. 2021.
- zajištění vyjímek pro SDH Ol.-Radíkov z obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu a
vyjímky z nočního klidu – oslavy 130 let SDH Ol.-Radíkov – červen 2022.
- vystoupení p. Koutného z MPO o zvýšené kontrolní činnosti v oblasti nesprávného parkování zejména
na ul. Malinovského a Na Pevnůstce.
- stížnosti občanů na špatnou slyšitelnost rozhlasu. Předpoklad montáže v roce 2023.
- KMČ Radíkov žádá občany Radíkova, aby o svátcích/neděle apod. neprováděli hlučné práce jako
je např. řezání dřeva, sekání trávy apod.

ČERVEN 2022 (6.6.2022)
-ukončení opravných prací na MK ul. Přehradní.
-ukončení opravných prací na místní zvonici, kolaudace proběhla 16.6.2022
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/
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SVÁTKY VELIKONOC 2022

v Olomouci i v Radíkově…..

Klub seniorů v Radíkově se schází i v jarním období. Léto máme před sebou …..
Tentokráte senioři vyrazili na Velikonoční turnaj
v bowlingu, který pořádal Magistrát města
12.4.2022. Senioři Klubu seniorů Radíkov
vybojovali tentokráte velmi pěkné 3. místo.
Gratulujeme …..

Ohlédnutí za velikonočním obdobím
2022.
I když je konec června, dovolte,
abych splnila tento slib našim
hochům z Radíkova daný v
předvelikonočním čase.
Jedná se o pochvalu nad
zachováním tradičního klapače. Hoši se svým kaprálem Mirkem Řezníčkem opět zabodovali. Byli to:
pokladník Lukáš Poledna a další-Jan Řezníček, Daniel Procházka, Antonín Sonnevend, Michal Štencl,
Ondřej a Matěj Nádvorníkovi a Filip Macák. Potěšili nás všechny-díky!
A nyní k činnosti našeho klubu seniorů. Toto čtvrtletí bylo bohaté na zážitky všeho druhu. Nejvíce si ale
ceníme úspěšné reprezentaci KS v bowlingu, kde se vždy dobře umísťují i v silné konkurenci. Však tomu
věnují patřičnou péči při pravidelném tréninku.
Na výlet do Prahy jsme se těšili, vždyť hlavním programem byla návštěva a prohlídka Zlaté kapličkyNárodního divadla. Měli jsme príma průvodce, který nám ukázal prostory od sklepa až po nádhernou
vyhlídku. Jistě budeme na výlet dlouho připomínat. Další měsíc jsme zajeli do Bohumína, což také nikdo
neznal. Překvapilo nás pěkné a čisté město na hranici s Polskem. Také počasí nám přálo. V květnu jsme
výlet namířili na opačnou stranu, a to do Uherského Hradiště. Tam také nás doprovázelo příjemné počasí,
což je základ pohody výletníků. Byl to nenáročný výlet, spokojeni byli ale všichni. Zážitkem pro mě osobně
byl nákup bochníku chleba, ve kterém byly zapečeny vlašské ořechy. Fantastická chuť i při nevšední
ceně, všem nám to chutnalo.
V Moravském divadle jsme shlédli lidovou hru" Rok na vsi" která spolu s Májovou veselicí byla
posledním kulturním zážitkem před prázdninami. Ještě stihneme návštěvu výstavy „Vyznání růžím“
závěrečným posezením ukončíme činnost před prázdninami.
S přáním hezkého času o prázdninách dětem i občanům vedení KS Ol. Radíkov – pí. Prášilová
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Byly připraveny dobroty – domácí
speciality z udírny, kotlíku a pece. Pro
děti skákací hrad a barevné tvoření.
Od 16. hodin vystoupilo Trio Noc
Amore se svou hudební produkcí.
K Radíkovu mají někteří
Blízko. Počasí setkání občanů přálo.

Symbol jara
letos vydržel
hodně dlouho.

Setkávání….
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V prvním čtvrtletí započala oprava místní zvonice
na ul. Náprstkova. Do opravy investovalo SMOl – odbor
majetkoprávní.
Práce prováděla odborná firma, kolaudace opravené
zvonice byla 16.6.2022.

Jarní sběr kovového odpadu
zajistili hasiči v sobotu 9. dubna.
Ceny odpadu šly nahoru
a tak tradiční finanční přínos
do pokladny byl slabší…….
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POČASÍ
Březen 2022
Březen s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 2,8 °C byl o 0,1 °C chladnější než normál 1991–2020.
Srážkově to byl další podprůměrný měsíc, napršela polovina srážek proti loňskému březnu, proti
dlouhodobému normálu spadlo 45 % srážek. Vyskytlo se poměrně hodně dnů se sněžením nebo
sněhovými přeháňkami při převládajícím severozápadním proudění. Toto chladnější období bylo
zakončeno až výrazným oteplením na konci měsíce.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
13,4
průměrná teplota ve [°C]
2,8

největší úhrn za den
8,4
max. [°C]
den
16,7
19.3.

den
16.3.
min. [°C]
den
- 0,4
31.3.

Duben 2022
Duben s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 6,3 °C byl o 2,2 °C chladnější než normál 1991–2020.
Měsíc duben byl klasifikován jako teplotně silně podnormální měsíc. Napršelo 80% normálu.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
34,6
průměrná teplota ve [°C]
6,3

největší úhrn za den
3,9
max. [°C]
den
19,4
14.4.

den
15.4.
min. [°C]
- 1,8

den
3.4.

Květen 2022
Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,0 °C, což je o 0,9 °C vyšší hodnota než teplotní normál 1991–
2020, měsíc květen byl teplotně normální. Nejchladnějším dnem byl 18. květen. Napršelo 54% normálu.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
40,0
průměrná teplota ve [°C]
13,1

největší úhrn za den
19,1
max. [°C]
den
25,9
11.5.

den
25.5.
min. [°C]
8,4

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ

den
8.5.

jb

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE NEJEN OBČANY MČ RADÍKOV
Co se událo v Radíkově ?
Polovina roku 2022 je již pomalu za námi, a tak můžeme uplynulé období zhodnotit z pohledu
Městské policie Olomouc.
Za necelých šest měsíců letošního roku strážníci Městské policie Olomouc řešili v Radíkově
celkem 26 případů. Oproti stejnému období loňského roku je zde pokles o devatenáct skutků.
Z celkového počtu se jednalo o jeden spáchaný trestný čin v podobě sprejerství, dále bylo zjištěno
osmnáct přestupků. Zde opět vévodí přestupky dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v souvislosti s nerespektováním dopravního značení, a to nejčastěji na ulici Na
Pevnůstce. Následují čtyři prověrky
oznámení týkající se veřejného pořádku, a nakonec tři odchyty volně pobíhajících psů v katastru této
městské části.
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Na samotný závěr ještě můžeme doplnit, že nejvíce oznámení a zjištěného protiprávního jednání se událo
v měsíci květnu a to 11.
Bc. Petr Čunderle
komisař
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814
petr.cunderle@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

JAKÉ BYLY OSLAVY 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČů V RADÍKOVĚ
V SOBOTU 18. ČERVNA 2022 – hřiště za prodejnou Hruška

Historicky první pečeť naší obce
Jak se říká „léta běží vážení“, a tak po 10 letech bylo nutné připravit v Radíkově oslavy 130 let založení
místního sboru SDH Ol.-Radíkov.
Přípravy na akci byly dlouhodobější, nákladnější, ale dobrá parta dokázala vše ke spokojenosti
přítomných připravit.
Vedení slavnostní schůze se ujal zkušený bratr Petr Bernard. Byli přivítáni tito hosté:
-

Mgr. Miroslav Žbánek MPA, primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Martin Major – poslanec PČR a 1.náměstek primátora
Ing. Jan Langer – vedoucí odboru ochrany MmOL
Ing. Karel Kolařík – ředitel KHS Olomoukého kraje
Mgr. Eva Machová
Ing. Jan Zvěřina – předseda KMČ č. 21 – Olomouc – Radíkov
Bratr Spáčil Petr – velitel Hanáckého okrsku
Delegáti sborů – Droždín, Holice, Chválkovice, Lošov a delegáti sborů spadajících pod MMOL –
Černovír, Chomoutov, Ol.-Město, Topolany

-

zástupce přátelských sborů – Kobylí, Rusovce (SR), Radíkov u Hranic na Moravě
p. Foltýnek Lubomír – starosta obce
nejstarší člen našeho sboru, bratr Josef Schwarz z Olomouce-Radíkova (ročník 1931)

-

Vážení hosté, sestry a bratři hasiči. Před 10 lety kdy jsme slavili poslední kulaté výročí jen
připomenu, že jsme nechali vyrobit poprvé prapor našeho sboru a na památku oslav pamětní
medaile. Od té doby se opět udály významné okamžiky v životě našeho sboru.
Pokračovalo období modernizace vybavení našeho sboru. Museli jsme dokonce přistavět
plechovou garáž na původní vozidlo Volkswagen, které doplnil nový FORD.
Dnes již máme tolik vybavení, že naše hasičská zbrojnice doslova a do písmene „praská ve
švech“ …… a to nemluvím o tom, že dnes je plná sudů s pivem a zásob na dnešní oslavy.
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Bratr Zvěřina, který je současně od 90.let předsedou KMČ, již několik volebních období aktivně
bojuje za myšlenku rozšíření objektu hasičské zbrojnice – nejen pro lepší komfort a uložení
materiálu, ale také současně i navýšení kapacity pro rozšiřující se Klub seniorů i pro zlepšení
komunitního žití občanů v MČ Radíkov. Už několikrát to vypadalo, že vše je na dobré cestě a
přestavbě HZ nic nebrání. Bohužel nás předběhly vždy jiné priority města, a tak si zatím musíme
počkat. Máme vydáno platné územní rozhodnutí na rozšíření zbrojnice a bylo by třeba ze strany
SMOl udělat další kroky v podobě zadání na zpracování stavební dokumentace, aby nedošlo
k propadnutí ÚR, vydání stavebního povolení, výběrové řízení na zhotovitele stavby a její vlastní
realizaci….
Teď nemyslíme jenom na hasiče, ale na všechny, kdo v Radíkově bydlí, přibývají další občané.
Jsem pyšný, že náš sbor je právě takovým impulsem pro setkávání a věřím, že i nadále bude. A
třeba i takto pod stanem na hřišti. Samozřejmě s rozšířenou hasičskou zbrojnicí to bude daleko
příjemnější pro nás všechny!
Zpracoval: P. Bernard
www.sdh-radikov.estranky.cz
Slovo velitele – Michal Titz:
Ze své pozice velitele bych chtěl především poděkovat všem členům zásahové jednotky za
práci a čas, který jednotce věnují. Také chci poděkovat Odboru civilní ochrany, který nás nejen
úkoluje, ale také podporuje a v rámci dotací nás vybavuje moderní technikou a potřebným
vybavením. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že jsme až na konci tj. 5. výjezdová skupina, ale
v každé bitvě je třeba jak bojovníků, tak i týlového zajištění. Pomalu se obnovuje standardní
činnost a pokud vím i soutěžní družstvo je v plném tréninku. Akce pro obec (městskou část) také
letos mohou probíhat a věřím, že tomu bude tak i nadále. Přidávám se také k apelu za slibovanou
rekonstrukci zbrojnice.
Ještě jsem nebyl ani velitel, když se řešilo, kam vše dáme. Dnes jsme opravdu na hraně s místem
a prostory jsou nevyhovující. Celý koncept rekonstrukce jsme opakovaně diskutovali a přinese
nejen zlepšení pro hasiče, ale také pro naše seniory, kteří to nyní mají jako jediné místo v obci.
A jen za sebe dodám, s otevřením zbrojnice nemusíme čekat až na nějaké výročí, my v Radíkově
jsme schopni toto oslavit kdykoliv.
Předání ocenění- P. Bernard:
Za roky 2021-2022: 20 let Hudec Lukáš, 30 let Špruček Milan a Řezníček Marek, 40 let Titz
Miroslav, Stříbrnský Jan, 50 let Schwarz Josef, Nemrava Miroslav a Smrkta Vlastimil.
Čestné uznání obdrželi Langerová Klárka, Snášelová Zuzka–za vedení kolektivu Mladých hasičů,
Snášel Pavel, Langer Vladislav-za práci a podporu Mladých hasičů, Hudec Pavel – za
dlouholetou aktivní práci během všech akcí sboru Tomáš Herzog, Jan Šándor a Hudec Tomáš
za práci v soutěžním družstvu Michal Titz, Tomáš Řezníček … za práci velitele a za příkladnou
práci pro sbor. Medaile za zásluhy Morbitzer Karel – za dlouholetou práci jednatele a organizátora
akcí v Radíkově.
Bylo by v tuto chvíli krásné, kdybychom mohli přebírat klíče od nové zrekonstruované zbrojnice,
nebo jsme stříhali pásku, ale zatím to nevyšlo.
Z prostředků a iniciativy KMČ jsme se rozhodli tedy alespoň obnovit označení naší zbrojnice a
pořídili nový smaltovaný znak SDH Ol.-Radíkov. Za celým projektem stojí bratři Jan Zvěřina a
Jan Bednář.
Tak je to i v životě každého sboru. Máme mezi sebou lidi, kteří jsou dnes už spíše pozorovatelé
a do chodu sboru již nezasahují, ale je důležité si uvědomit, že svoji práci už odvedli. U nás ve
sboru mezi takové lidi zajisté patří bratr Josef Schwarz, jenž je nejstarší člen sboru, který s námi
dnes slaví. Rozhodli jsme se předat mu poděkování za věrnost hasičům, ale i za čas a práci,
kterou sboru za těch 50 let věnoval.
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Jak to vypadalo při oslavách 130 let SDH Ol.-Radíkov 18.6.2022 ?
Vedoucí odboru ochrany MMOl

Vpravo: Bavily se přítomné děti spolu se
šermíři….
Pěna z Lošova stála za to….
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Historická mašina pro místní hasiče (foto archiv) ….
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Historické vozidlo hasičů
zavítalo i na Radíkovské
oslavy 18.6.2022 ….

Po několika letech přijeli i
kamarádi ze slovenských
Rusovců, a předali
„hasičské auto“ … (dole)

Chystá se expedice hasičů do Rusovců ..

Vlevo: Ocenění převzal pan Josef Schwarz (ročník 1931).
Další přítomní hosté na oslavách 130 let SDH
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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. Terminál Sazky
k dispozici.
Chaty, chalupy i rodinné domy zaplnili chataři, chalupáři i
hosté, a tak i my věříme, že i oni budou u nás v prodejně
HRUŠKA nakupovat. Zásoby nápojů i bohatý sortiment piv,
osvěžení z chladících a mrazících boxů Vás uspokojí a
pomůže uhasit letní žízeň. Najde se něco i na grilování.
Zásobování prodejny je na dobré úrovni, nakoupíte čerstvou
zeleninu i ovoce, je dostatek 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. Personál se těší
na vaši návštěvu.
Radíkovský informační zpravodaj vychází čtvrtletně. (březen, červen, září, prosinec)
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Tel: 603 289 581, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu,
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Uzávěrka 23.6.2022 – vychází: 30.6.2022
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