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

Olomouc – město květin
Květinová výzdoba v centru
města přivítala návštěvníky
nejen místní, ale i ze
zahraničí …

S létem 2022 se rozloučily děti i v Radíkově.

Radíkovský informační zpravodaj 3/2022

1

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.)
3.října
7.listopadu
5.prosince

ČERVENEC 2022 (11.7.)
-proběhla kontrola opravných prací financovaných z rozpočtu 2021 a proběhlo nacenění opravných
prací
v roce 2022. Postupně probíhá realizace.
-stále není dořešen výtok odpadní vody z RD na ul. Náprstkova. Řeší TSMO a.s. a Moravská
Vodárenská.
-na jednání KMČ v Droždíně se řešila problematika parkování u hřbitova na Sv.Kopečku. Přítomni byli
zástuci Sv.Kopečka, Lošova, Droždína a Radíkova. Parkování řeší/bude řešit ODÚR MMOl.
-proběhly oslavy 130 let v sobotu 18.6.202. Příslib primátora o prosazení rekonstrukce HZ v Radíkově
na ul. Náprstkova.
SRPEN 2022 (1.8.)
-v sobotu 27.srpna 2022 proběhly na hřišti za prodejnou rodinné oslavy 50. narozenin ve stylu 80.let.
-ve středu 3.8. proběhlo na základě stížností občanů na neudržování chodníků (zeleň ve spárách apod.)
blokové čištění strojově i ručně na komunikacích i chodnících.
-Městská policie řeší průběžně přestupky v dopravě v prostoru komunikace u hřbitova na Sv.Kopečku,
doplnila se dopravní značka omezení rychlosti na 70 km/h u Šmeralovy vily směr Radíkov.
-předseda KMČ informoval o využití čerpání finančních prostředků KMČ z rozpočtu ODÚR. Další
opravné práce dle podkladů p.Čecha budou v termínu realizovány.
-v návaznosti volby v září 2022 se ve 4. čtvrtletí 2022 předpokládá ukončení činnosti KMČ č. 21 Ol.Radíkov.
ZÁŘÍ 2022 (5.9.)
-byla dokončena výměna starých svítidel za nová svítidla LED v počtu 28 ks.z prostředků KMČ.
Předpokládáme doplnění posledního svítidla na rohu ul. Na Pevnůstce a ul. Přehradní.
-nutno realizovat opravu lapače u srubového domu na ul. Přehradní, opravy povrchu komunikace na ul.
Na Suchých loukách s odbočením směr Sv.Kopeček.
-proběhlo ve 34. – 35. týdnu zalití spár v živičné vozovce na ul. Zedníkova a Na Pevnůstce.
-5. září proběhlo setkání předsedů všech KMČ SMOl s primátorem Mgr.Žbánkem, MPA, Mgr. Markétou
Záleskou a p. Evou Kolářovou DipMgmt, Bc. Markéta Gambová, Bc. Horňákové.
-stávající KMČ budou pracovat podle pokynů nově zvolené Rady města.
SDH Olomouc-Radíkov uspořádala v sobotu 17.září od 15. hod. na hřišti za prodejnou HRUŠKA
tradiční zábavné odpoledne akci „AHOJ PRÁZDNINY !“

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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Klub seniorů v Radíkově se schází v letním i podzimním období
V úterý 6.9.2022 se pod záštitou magistrátu města Olomouce konal veliký seniorský turnaj
v bowlingu v prostorách Šantovky. Družstvo klubu seniorů Radíkov se umístilo v první desítce na
pěkném osmém místě.
Gratulujeme ….
Byla tam i družstva partnerských
klubů z Hradce Králové. Naše
družstvo umí a ostudu si neudělalo.
Tímto i děkuji všem za dobrou
reprezentaci.
Senioři KS Ol-Radíkov se vydávali
i na další poznání nejen okolí
Olomouce.

Po letošním mimořádně
teplém létě, a po řádné
dovolené jsme se opět začali
scházet v našem klubu.
Když bylo opravdu vedro, tak
jsme raději byli ve stínu v
budově, ale při příjemném
počasí jsme vyráželi ven.
Nejdřív to byla jen krátká
vycházka do Chválkovic, kde
jsme se seznámili s účelnou
generální přestavbou a proměnou mlýna, kolem kterého jsme
mnohokrát projížděli. Bude z něj
řada bytů. V jeho přilehlém
prostoru se nám líbilo posezení v
milé hospůdce.
V polovině měsíce jsme se vypravili na výlet do Vsetína, ovšem nepředvídané okolnosti na železnici
nám výlet překazily. Takže po domluvě jsme obrátili směr výletu a jeli jsme na prohlídku Velkých Losin.
I zde byly ovšem komplikace na trati díky výluce na trati mezi Zábřehem a Losinami. Sice jemně pršelo,
ale pochvalovali jsme si situaci, která
bude vhodná pro růst hřibů. Vždyť se
krásné dešťové mraky válely po
horách, což věštilo dobrou úrodu.
Hlavní byl včasný návrat zpět, tak aby
se nikomu nic nestalo!
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Ve Velkých Losinách je vždy krásně ….
Budeme také oslavovat Den seniorů jako již několikátý
rok.
Bude svatá mše, potom pěkné divadlo "Podskalák" a
ještě výlet do města Bílovec, který jsme ještě doposud
neměli možnost poznat, ale o tom Vás budu informovat
zase příště.
Proto přeji pěkný podzimní čas a zdraví všem…
Františka Prášilova, klub seniorů Ol. Radíkov.

Všem nám chutnalo ….

POČASÍ
Červen 2022
Teplotně byl červen silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 18,5 °C, což je o 2,7 °C
vyšší než normál 1981 až 2010. Srážek spadlo 96 % normálu.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
65
průměrná teplota ve [°C]
18,5

největší úhrn za den
23,7
max. [°C]
den
32,2
30.6.

den
13.6.
min. [°C]
den
10,2
14.6.

Červenec 2022
Teplotně byl červenec normální, průměrná teplota byla 18,4 °C, což je 0,6 °C od normálu za období
1981 až 2010. Srážkově byl měsíc červenec jen podnormální, spadlo 72 % normálu za období 1981
až 2010.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
93
průměrná teplota ve [°C]
18,4

největší úhrn za den
20,4
max. [°C]
den
34,2
21.7.

den
20.7.
min. [°C]
den
10,4
17.7.

Srpen 2022
V srpnu (podobně jako po většinu léta) převažovala delší suchá a občas docela horká období, naštěstí
pro přírodu byla tato období vždy po jednom až dvou týdnech přerušena vydatným deštěm, který
pronikl i pod koruny stromů a doplnil chybějící vláhu. Srpen 2022 byl teplotně nadnormální, průměrná
měsíční teplota vzduchu 19,1 °C byla o 1,2 °C vyšší než normál 1991 – 2020.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
50,1
průměrná teplota ve [°C]
19,1

největší úhrn za den
17,8
max. [°C]
den
30,8
8.7.

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE NEJEN OBČANY MČ RADÍKOV
Co se událo v Radíkově ? … klidné léto !
V době, kdy vznikal tento příspěvek, byla polovina září. Léto bylo tudíž už bohužel za námi
a my si tedy můžeme položit otázku. Jaké byly uplynulé letní prázdniny v lokalitě Radíkov
z pohledu olomouckých strážníků? Můžeme zkonstatovat jednu, a to pro nás, z pohledu policejní
práce zásadní věc. Bylo klidné. Tomu odpovídá i pouhých šest přijatých oznámení. Z tohoto
počtu se pouze ve čtyřech případech
jednalo o přestupkové jednání, které
měli na svědomí řidiči motorových
vozidel
nerespektující
dopravní
značení. I mnohdy kritická, z pohledu
přestupků, ulice Na Pevnůstce byla
v tomto sumáři zastoupena jen jednou.
Poté již zbývá jen prověrka oznámení o
zhoršené
průjezdnosti
na ulici
Malinovského a odchycený pes na ulici
Náprstkova. Na samotný závěr nezbývá
si než přát, aby podobně klidné období,
jako v uplynulém létě, pokračovalo
v následujících týdnech a měsících.
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
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Bělkovice - sobota 10.9.2022 ….. tradice láká i místní radíkovské mopedisty, úspěchy potěší…
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Mezi závodníky se dostali i zástupci JAWA Theam z Ol.- Radíkova na mopedech, kteří měli
možnost se v přestávce závodů projet na jediné přírodní závodní trati v ČR.

Návštěva na mezinárodních závodech „300 zatáček Gustava Havla“ pořádané ČR AMK HOŘICE
v Podkrkonoší 13.-14.8. 2022. Je třeba získávat zkušenosti …
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Oslava 150. výročí návštěvy císaře FJ I. na Fortu Radíkov
(v rámci akce „Týden vojenské historie“)

Významný olomoucký historik, Michael Viktořík
našel ve vídeňském archívu doklady o návštěvě císaře
Františka Josefa I. na Fortu Radíkov dne 5.8.1872. V
jednom z dokumentů, v dopise adresovaném na ženijní
velitelství v Olomouci, císař vyjádřil spokojenost s
postupem prací. Také byly nalezeny dopisy od starostů
okolních obcí, kteří si na velitelství Olomoucké pevnosti
stěžovali na velký hluk od výstřelů děl. Doslova se tam
píše, že na Fortu Radíkov se „imrvére“ střílí od jara do
podzimu, mimo neděle a církevní svátky. Z toho se dá
usuzovat, že na fortu cvičili dělostřelci z celého
Fortového věnce. Na fortu bylo možné ubytovat až osm set vojáků. Obyvatelé si oddychli už v
roce 1894, protože na základě uzavřeného míru mezi monarchií a Pruskem byly zrušeny
pevnosti Terezín, Josefov a Olomouc a Fort Radíkov byl prodán do civilních rukou.
Nejznámějšími majiteli byla německá rodina Schottakova. Fort vlastnili od roku 1924 do konce
druhé světové války, kdy jim byl fort vyvlastněn podle „Benešových dekretů“.
Letos jsme potřetí (vždy po pěti letech) oslavili návštěvu císaře na fortu. Kromě samotného
císaře přijeli dělostřelci z Javorníku a Zlatých Hor. Ukázky obrany fortu se zúčastnil i náš
pevnostní kanon se jménem Krištof.
Ukázka na Fortu Radíkov 20. srpna zapadala do oslav „Týdne vojenské historie ve
městě Olomouc“.
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Proběhly i „ostré střelby….“
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Historická hasičská
technika vždy zaujme.

Na Horním náměstí byla ukázka hasičské techniky historické i nové. Přítomným divákům
předvedli hasiči požární útok. Spokojeni s akcí byli pořadatelé i přítomné děti a rodiče …
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Jak chutná Lošov-10.9.2022 – 5. ročník
Pořadatel
Spolek Dobrý Lošov
IČ: 08493791
Sídlo: Svolinského 18/75
779 00 Olomouc – Lošov
Zdařilá akce hojně navštívená, sluníčková pohoda.
Spousta zájemců o laskominy, nápoje apod. Odpoledne i s hudbou, sportováním a sousedským povídáním.
Bylo to opravdu super až do
večerních hodin.
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Rozloučení s létem v Radíkově – sobota 17.září na hřišti za prodejnou
HRUŠKA. Akci Ahoj prázdniny pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Olomouc – Radíkov.

Děti se s podporou
rodičů dobře
bavily..

Radíkovský informační zpravodaj 3/2022

13

Občerstvení pro přítomné bylo
zajištěno, a tak nic nikomu nechybělo.
Akce se účastnili i přespolní a byli spokojeni.

Radíkovský informační zpravodaj vychází čtvrtletně. (březen, červen, září, prosinec)
PRODEJNA HRUŠKA VÁS ZVE K NÁKUPŮM
Personál naší prodejny HRUŠKA vás zve k nákupům.
Zboží je dostatek, personál vám rád poradí. I přes cenový
pohyb zboží nahoru vám ušetří cestu do Olomouce.
Bohatý výběr nápojů všeho druhu uspokojí zcela určitě i
žíznivé návštěvníky. Zásobování prodejny je na dobré
úrovni.K dispozici jsou i chladící boxy na zeleninu i na
mražené zboží.
Pro parkování aut je u naší prodejny 6 stání. Personál se
těší na vaši návštěvu.
/zv/
RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ–Vydává Statutární město Olomouc-Komise městské části č. 21
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části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 230 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.
Foto: Jan Bednář, Jan Zvěřina, Petr Zvěřina, členové KS 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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Uzávěrka 20.9.2022 - vychází: 26.9.2022
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