PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČASTI OLOMOUC-RADÍKOV

Sníh již zmizel, ale na to pravé jaro, kdy se probudí příroda, si musíme ještě posečkat……..

Máme za sebou překrásné zimní období, kdy ta opravdová zima se sněhovou
nadílkou a pořádnými mrazy i kolem –18o C trvala více jak 6 týdnů. Mnozí museli
zalistovat v paměti, kdy že takto mrzlo naposled a sněhová pokrývka dosáhla téměř
40 cm. Vyznavači zimních sportů, ale i krásné zimní přírody si této idylky mohli užít
do sytosti. Spoustu času nám všem zabralo odhazování sněhu, starosti
s rampouchy na střechách domků i nějaké to zavlhání fasád. Pořádná zima těm,
kteří topí plynem, pěkně provětrala peněženky. Náhlá obleva a jarní teploty uklidily
poslední zbytky sněhu a mnozí z nás již počátkem února vyrazili nedočkavě na své
zahrádky. Všude je trochu nepořádku, posypového materiálu, ale pustit se do jarního úklidu pěkně z gruntu jako v březnu, je asi příliš riskantní. Pěkné slunečné období na přelomu ledna a února vystřídaly mlhy a přeháňky. Na to opravdové jaro musíme asi ještě chviličku posečkat. I když, kdo ví. Odvážným prý štěstí přeje………
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce
projednaly ( v ýb ě r ) :
dne 4.12.2001 75. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, prodej a
koupě pozemků,
prodej domů
-stav rozpracovanosti studie tramvajové trati a silnice na tř.Míru
-informační kampaň k vyhlášce o odpadech
-bytová výstavba, Nový Svět a Balbínova
-organizační změny na ekonomickém odboru
-fond rozvoje bydlení
-festival měst Višegrádské 4
-smlouva o spolupráci s městem Pécs
(Maďarsko)
-změny v odborných komisích RMO
dne 18.12.2001 – 76. schůze RMO
-nemocnice Řepčín, převzetí traktu Svatoplukova
-majetkoprávní
záležitosti
nesouhlas
s pronájmem ploch pro sdružení STÁJ
OMEGA v k.ú. Radíkov, parcela č. 589 a
588, prodej domů
-rozpočtové změny r.2001
-studie tř.Svobody
-projekt Bezbariérová Olomouc
-transformace SDF MO
-jmenování člena Rady školy při Základní
škole Olomouc-Svatý Kopeček
-přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2002
-IDOS smlouva s DPMO a ČSAD na rok
2002
-jednání s investorem na přepracování
projektu Tržnice
-Horní náměstí, veřejné osvětlení
-pojištění odpovědnosti za rok 2002
dne 21.12.2001 - 77. schůze RMO
-rozhodnutí jediného akcionáře TSMO
a.s., DPMO a.s. a Výstaviště Flora ve
funkci valné hromady
-rozpočtové změny roku 2001

dne 15.1.2002 - 78. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, prodej domů
-nájem bytů-změna „Pravidel“
-rozpočtové změny roku 2001
-rozpočtové změny roku 2002
-smlouva k zabezpečení veřejně prospěšných služeb (TSMO a.s.)
-vybudování památníku odboje (zpracování studie)
-pracoviště pro vybírání poplatků za odpady
-plán oprav bytového fondu (i objekt KMČ
a hasičské zbrojnice)
-osvětlení kašen
-průmyslová zóna Šlechtitelů
dne 29.1.2002 – 79.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-nákup zvířat ZOO Olomouc
-nájem bytů, prodej domů
-režim pracoviště vybírání poplatků
-Centrum – jih, výsledky soutěže a další
postup
-Přednádraží-mobiliář
-dosvětlení Horního náměstí
-místní komunikace v Holici-havarijní stav
-projekční příprava parkoviště u krematoria
-MERA-CZECH v likvidaci, přijatá opatření
-změna v dopravní a bytové komisi
-informace o plnění plánu investic za IV/4
2001
-příprava 21. zasedání ZMO
dne 13.12.2001 20. zasedání ZMO
-rozpočtové změny r.2001
-smlouva s euroAWK s.r.o.
-majetkoprávní záležitosti
-prominutí pohledávek
-převod části „Varovného a informačního
systému města a okresu Olomouc na
HZS Olomouckého kraje
-návrh rozpočtu na rok 2002
-schválení změny č.VII a č.II Územního
plánu sídelního útvaru Olomouc
-pořízení změny ÚpnSÚ Olomouc č.VIII
(mimo jiné i Radíkov – sport a bydlení)
-obecně závazná vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č.1/2001 o závazné části
územního plánu sídelního útvaru Olomouc
-schválení vyhlášky o odpadech a zavedení místního poplatku
/ zv /
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov:
Prosinec 2001
- vyjádření
k
záměru
prodeje
parcely
v majetku
města
Olomouce
- jednání
s
náměstkem
primátora
Ing.Látalem ve věci majetkoprávních záležitostí související s připravovanou investiční akcí „Kanalizace Radíkov“
-seznámení s plánem investic na rok
2002, který byl schválen ZMO dne
13.12.2001

leden 2002
-seznámení se s dopisem pana primátora
ve věci přípravy akce „Kanalizace Radíkov“
-vyhláška č.3/2001 o systému shromažďování komunálního odpadu a vyhláška
č.4/2001 o místním poplatku za provoz
shromažďování komunálního odpadu

-stanovisko Lesů ČR k odvodnění ul. Lošovská
-reklamace u investora ve věci nedodání
termostatických hlavic
na radiátory
v objektu prodejny potravin SANA
-předložení některých návrhů na „investování prostředků přidělených KMČ“ v roce
2002
-požadavek manž.Procházkových na vyřešení přístupu k RD ul. Náprstkova
-problematika označování RD a názvů ulic
v souladu s vyhláškou o obcích a příslušnými technickými normami
Plán jednání KMČ v roce 2002
18. března
15.dubna
20.května
17.června

19,00 hod
19,00 hod
20,00 hod
20,00 hod

Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Úvodní č á s t j e d n á n í j e v e ř e j n á .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD.
/zv/

KANALIZACE V MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV
Prioritou činnosti naší KMČ je vyvíjet maximální úsilí směrem k Magistrátu města Olomouce k dotažení přípravy velké investiční akce „Kanalizace Radíkov“, která tuto městskou
část v nejbližším období čeká. Naší snahou bylo dostat do rozpočtu města na rok 2002 finanční částku nutnou na dořešení majetkoprávních vztahů, které jsou jednou z podmínek
k vydání vodoprávního rozhodnutí. Napjatý rozpočet města (o situaci máte možnost se dočíst v denním tisku) a zejména budování přednádražního prostoru, neutěšený stav komunikací ve městě, Arionova kašna a některé další akce odčerpávají nemalé prostředky
z rozpočtu města.
Přesto si myslíme, že i naše úsilí a opakovaná jednání s vedením města přispěla k tomu,
že RMO a vedení města přehodnotili situaci s majetkoprávní přípravou investic a výsledkem
je posílení odboru investic dvěma pracovníky k řešení této složité problematiky. Asi
v polovině ledna 2002 kontaktovala předsedu KMČ JUDr. Vačkářová, která konkrétně dostala naši akci na starost. Uskutečnilo se již několik schůzek, paní JUDr. Vačkářové byly
předány jak informace, tak i další písemné podklady. KMČ bude dále v rámci svých kompetencí a vycházeje ze znalosti místních poměrů, na akci dále spolupracovat. Také řada z vás
již obdržela korespondenci, která s přípravou akce souvisí. Věříme, že i vaše vstřícnost a
rychlé jednání pomůže učinit zásadní pokrok v přípravě této akce.
/zv/
NOVÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
motá mnoha lidem nejen hlavu, ale i peněženku. Nová legislativa v oblasti nakládání
s odpady nutí jak město, tak i TSMO a.s. změnit přístup k problematice nakládání s komunálním odpadem. Zastupitelstvo města Olomouce přijalo dvě nové vyhlášky, a to „Vyhlášku
č.3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce“ a dále
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„Vyhlášku č.4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce“.
Propagace byla především
v Radničních listech. K danému je
nutno připomenout, že platí každý
občan mající na území města
trvalé
bydliště.
Počítá
se
s produkcí 4 litry odpadu na
osobu a den, z čehož vychází i
nárok na četnost odvozu popelnice
(110 l) od rodinného domu. Tedy u
dvoučlenné domácnosti 1x za 14
dnů, u čtyřčlenné domácnosti 1x
týdně, u více členné rodiny třeba 2
popelnice za týden
atd.
Požadavek
lze
upřesnit
na
příslušné žádosti pro Magistrát
města-odbor životního prostředí.
Zájem občanů o sběrové soboty je vždy veliký – podzim 2001

Dle informací z odboru ŽP Magistrátu se předpokládá i nadále provoz Sběrových dvorů
v Olomouci, ale i pořádání jarních a podzimních sběrových sobot.
Cena stanovená na osobu za rok je v Olomouci ve výši 468,- Kč (limit max. je 500,- Kč),
což je jedna z nejvyšších cen v ČR. Slevu 30,- Kč lze získat při zaplacení poplatků do 31.3.
Radikální zdražení za zneškodnění komunálního odpadu je dáno až 3x vyšší cenou za uložení odpadu na skládku, která byla stanovena novelou zákona o odpadech č.185/2001 Sb.
KMČ požádala náměstka primátora Ing.Horáka o možnost zajištění výběru platby zde
v místě, v Radíkově. Rada města Olomouce odsouhlasila náš návrh, a tak úhradu lze provést i zde v Radíkově na Detašovaném pracovišti a to každou středu od 22.2. až do
27.3.2002 v době od 12,00-16,00 hod. nebo se dohodněte s p. Schwarzem. Ušetří se
cesta do města zejména starším občanům.
I přesto, že RMO a ZMO rozhodlo, že majitelé rekreačních objektů budou mít nulový poplatek, musí být řešen odvoz TKO z rekreačních oblastí.
Počátkem února byl proveden výběr 5-ti lokalit pro odkládání komunálního odpadu
z rekreačních objektů za účasti KMČ (zastoupena Ing.Zvěřinou), RNDr. Matzenauerové
z odboru ŽP Magistrátu a pana Víchy vedoucího úseku nakládání s TKO od TSMO a.s. Vybráno bylo místo na ul. Na Suchých loukách, ul. U Skalky, ul. Náprstkova, 2 x ul. Přehradní.
Místo bude označeno, odvoz by měl probíhat od dubna do října, a to vždy v pondělí (po víkendu). Je to návrh řešení, který se musí ověřit teprve v praxi a případně korigovat dle poznatků z ověřovacího provozu a přístupu chatařů samotných.
Předpokládáme, že toto opatření přispěje k ukončení výskytu černých skládek především
za chatovými lokalitami a že se konečně všichni budeme chovat šetrně k přírodě nejen na té
své zahrádce, ale i za plotem, na kraji lesa apod.
Svým přístupem k nakládání s odpadem, jeho tříděním do zvonů (sklo, plasty, papír) a
minimalizací např. v podobě sešlápnutí PET lahví a nebo alespoň nedotažení nebo sundání
víčka PET lahve přispějeme k úsporám na dopravě a třídění a vytvoříme tak předpoklady i k
nižším poplatkům v dalším období.
/zv/

RADÍKOVŠTÍ HASIČI BILANCOVALI NA VALNÉ HROMADĚ
V sobotu dne 22.12.2001 se sešli členové místního Sboru dobrovolných hasičů na valné
hromadě v místním hostinci U Martičky (alias U ledního medvěda). Přítomné přivítal starosta
SDH pan Miroslav Nemrava. Poprvé po mnoha desítkách let nebyl mezi hasiči jeden
z nejstarších hasičů v ČR pan Karel Bednář. Přítomní uctili památku svého zesnulého kolegy-bratra, který se do poslední chvíle o práci SDH zajímal, minutou ticha. Hodnotící zpráva,
kterou přednesl bratr Petr Bernard, vystihla plně činnost místních hasičů za rok 2002.
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Úspěšná kulturní a společenská
činnost, práce pro městskou část
Radíkov
v podobě
pravidelného
zajišťování sběru železného šrotu, za
to vše patří místním hasičům
poděkování. Také kasa
nezeje
prázdnotou a i to svědčí o dobré práci
vedení SDH včetně zásahové jednotky.
Do nového roku 2002 jdou hasiči
s odhodláním zlepšit svou činnost
v oblasti požárního sportu a odborného
výcviku a s cílem důstojně v létě roku
2002 oslavit 110 let činnosti místních
hasičů V Ol.-Radíkově.
Předsednictvo valné hromady SDH Olomouc - Radíkov
/zv/

Víte, že . . . .
.......... během uplynulého období se vyskytlo několik poruch na místním veřejném
osvětlení. V jednom případě šlo o ukradenou fotobuňku, která osvětlení spíná,
v dalším případě došlo k zavlhnutí zemního kabelu, jako důsledek poškození izolace těchto kabelů při zemních pracích od
firem, které realizovaly vodovod a plyn.
Pokud dojde k poruše na jednotlivém světle, je z ekonomických důvodů oprava objednávána až když dojde k výpadku 3-4
světel. Vše něco stojí a nikdo z nás by asi
nechtěl fakturu se skutečnými náklady za
opravu jednoho světla platit ….
……. ve II.pololetí 2001 bylo zahájeno
územní řízení na výstavbu 9 rodinných
domů v lokalitě ul. Zedníkova. Pokud nebudou překážky a proběhne řádné stavební řízení, lze předpokládat, že práce na
výstavbě zahájí majitelé ještě letos……
…….SME oblastní středisko Přerov se
občanům v dopise omluvilo za poruchu
v dodávce proudu dne 30.10.2001 a na
náš dotaz, zda do budoucna se nepočítá
s výstavbou dalšího vedení, odpovědělo
negativně. V roce 2002 předpokládají
energetici SME v rámci údržbových prací
provedení některých protiporuchových
opatření…….
……….v prostoru Horního hřiště u skalky
necháme asi zrealizovat dětský koutek pro
malé děti, který by v dalším období byl
přemístěn do prostoru připravovaného
sportoviště………
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……… Zastupitelstvo schválilo v závěru
roku 2001 do přípravy změn územního
plánu města Olomouce na rok 2002 i
změnu dotýkající se Radíkova, a to areál
nového sportoviště a změny související
s lokalitou kolem prodejny, která po výstavbě prodejny neodpovídá v územním
plánu skutečnosti. Pokud vše dobře půjde,
mohla by být změna územního plánu do
konce roku 2002 projednána a schválena….
…….. v šestém týdnu měsíce února došlo
k vloupání do chaty v lokalitě ul. Přehradní
a devastaci informační tabule Naučné
stezky Svatý Kopeček u vodárenské nádrže. Pomalu to vypadá na zavedení místní
rubriky „Černá kronika“………
……..je sice možná předčasné hodnotit
zimní údržbu komunikací, ale s ohledem
na množství sněhu můžeme být celkově
spokojeni. Pokud se stížnosti vyskytly,
byly operativně s panem Marešem ze Samotíšek, který smluvně pro TSMO zabezpečoval údržbu vedlejších komunikací,
řešeny. Některé problémy si občané sobě
nebo svým sousedům způsobovali nevhodným odstavováním svých vozidel na
veřejných komunikacích. Proto nemohlo
být prováděno plužení, posyp nebo odvoz
popele s ohledem na možné poškození
odstavených aut…….
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v únoru
Střelák Zdeněk, Adlerová Jiřina, Šubrt Stanislav, Doc.PhDr.
Frank Karel CSc, Sedláčková Miluška, Šubrtová Božena,
Pospíšilová Anežka, Schwarzová Marie
v březnu
Ing.Sříbrnský Vladimír, Schwarz Josef, Menšíková Božena,
Meiznerová Helena, Kubíčková Marie, Krumpholc Milan,
Melcerová Zdeňka
v dubnu
Kolková Věra, Aleňáková Marie, Nádeníčková Jaroslava,
Mazáč Jiří, Titzová Marie, Nádeníček Jaroslav
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 žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu
v Olomouci-Chválkovicích.

Blahopřejeme:
- manželům Přindišovým k narození dcery Simony (12/2001) a manželům Řezníčkovým k narození syna Radima (01/2002) a přejeme hodně zdraví a jen samé rodičovské radosti.
- alespoň dodatečně manželům Mazáčovým ke zlaté svatbě a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti v dalším společném životě.
/ zv /

Upozornění:
1) Provoz místní pobočky okr. knihovny je
každou neděli od 9 - 11 hod.
2) ZMĚNA: úřední hodiny detašovaného pracoviště ÚMO jsou každou
středu od 12,00 –16,00 hod. Telefon 5385 296. Využijte služeb
tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na „Magistrát“. Od
pana Schwarze se vám dostane odborné rady i příslušných
formulářů. Vybírají se i poplatky za komunální odpad a za psy.
3) Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy,
notářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
4) Rozvoz plynu : ve dnech 28.2., 28.3., 25.4. 2002, další informace budou na vývěsce.
Prázdné lahve a peníze sbírá den předem: p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové.
5) Odvoz popelnic je v současné době určován dle kritérií stanovených odborem ŽP (počítá se s produkcí 4 l odpadu na osobu a den).
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje:
V lednu 2002 opět zahájil pravidelnou činnost náš klub důchodců
slavnostním posezením a občerstvením místních seniorů, kteří
klub navštěvují pravidelně každou středu. Provoz se s jarním
obdobím upravuje od 16,00 -18,00 hod.
V závěru ledna odstoupil z funkce předsedy klubu pan Zdeněk
Typner a na následné schůzce byl za účasti zástupkyně

Radíkovský informační zpravodaj 1/2002

6

Magistrátu-oddělení sociálních služeb paní Mgr. Telcové přítomnými zvolen za předsedu pan
Josef Schwarz. Poté Mgr. Telcová poděkovala odstupujícímu předsedovi za jeho zásluhy a
dobrou práci při rozjezdu Radíkovského klubu důchodců.
Co chystáme na rok 2002 : Scházet se budeme každou středu od 16,00 – 18,00 hodin.
Společný plán činnosti „Klubu důchodců v Olomouci“ na I.pololetí organizovaný
odd.sociálních služeb je následující:
leden-únor: turnaj v šachu k KD
na I.P.Pavlova
březen:
„Křeslo pro hosta“
dle zájmu jednotlivých klubů
duben 25.4. : zájezd do
Tovačova, prohlídka zámku,
exkurze do „Domova důchodců
a penzionu“
květen 14.5.
Společný výlet
vlakem do Šternberka, návštěva
muzea a hradu
květen 30.5.
zájezd na jižní
Moravu-Nové Mlýny, Pálavské
vrchy
červen 25.6. turistická vycházka
Sv.Kopeček, Kartouzka, Radíkov
–posezení u táboráku v
Radíkově s občerstvením

Vánoce 2001 v Klubu důchodců v Olomouci-Radíkově

Bližší informace sdělí předseda KD s dostatečným předstihem. Jste vítáni i vy, kteří
ještě váháte.
/jsch/

Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov děkuje tímto panu Zdeňku Typnerovi za
vedení Klubu důchodců v období, kdy se zrodil a hledal své místo ve společenském
životě především seniorů v této městské části.
Za KMČ: Ing.Zvěřina

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov v zimním
období pravidelně trénuje. Účastní se několika přípravných zápasů, a to v
Bystrovanech a v Horce n.Mor. Definitivní jarní složení týmu zatím není
rozhodnuto. Podrobnější informace o složení týmu a jarních zápasech
budou zveřejněny v dalším „Zpravodaji“.
/mn/

INZERCE

Personál místní prodejny potravin SANA vás zve k nákupům. Čas jsou peníze, nejezděte
za nákupy jinam a nakupujte v naší prodejně. Navíc v různých reklamně prodejních akcích
máte možnost vyhrát hodnotné ceny. Sledujte i akční ceny !
Vedoucí prodejny Machútová
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Hospoda u Martičky
Na vaši návštěvu se těší také noví provozovatelé místní hospody „U Martičky“.

Rekreační středisko Radíkov – chata „Pod věží“
nabízí: ubytování, stravování, svatební hostiny, různé oslavy, letní tábory, školy v přírodě
Kontakt: Ing.Lorencová: 068-5385040

mobil 0606/580163
/Lorencovi/

Z HISTORIE A KRONIKY OBCE RADÍKOVA ……..
Poznámka: Upozorňujeme, že tyto výpisy jsou převzaty bez úprav z kroniky, která odráží danou
dobu z pohledu kronikáře a tehdejší politické situace.

OBECNÍ KRONIKA ZAZNAMENALA:
ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 1956
Letošní rok se museli zemědělci hodně přičinit, aby zdolali jarní práce. Bylo to proto, že
v polovině měsíce dubna, kdy jiná léta se dokončuje setí obilovin, letos na pole ještě ani nikdo nevkročil. Počasí tomu nedovolilo.
V Radíkově buď padá sníh a nebo prší. Teprve koncem měsíce dubna začíná pěknější počasí, avšak ještě nestálé. A tak je polovic května, kdy poslední kousky pole jsou osety. Přesto však, když se přiblížila doba žní, které se ovšem také opozdily, byli ještě zemědělci
s úrodou spokojení. Na dodávky státu dali více než bylo předepsáno. Taktéž i zemáků se
hojně urodilo. Jen řepa, která byla místy napadená mšicí byla slabší. Na podzim pak udeřily
začátkem listopadu mrazy a zima klesla až na –10o C. Tím se stalo, že nežli mohla býti řepa
sklizena, místy namrzla. Také ovocné stromy, které teprve koncem měsíce května začaly
kvést, slibovaly hojnou úrodu. Švestky však následkem omrznutí na některých místech, ještě
nezralé opadaly, také listí předčasně uschlo. Jablek se však urodilo nebývalé množství. Jen
na státní dodávku bylo odvezeno asi 2500 kg. Můžeme tedy říci, že rok 1956 byl rokem dost
úrodným.
POKRAČOVÁNÍ VE STAVBĚ MNV
V polovině května začaly pokračovat práce na stavbě budovy MNV. Byly postaveny štíty a
ostatní práce vnitřní jako : schody, příční stěny, omítka prvního poschodí, montáž vodovodního potrubí, záchodu a elektrického vedení. S přicházející zimou byly práce na dodělávání
této budovy odloženy na příští rok 1957. Celkem za tento rok bylo odpracováno asi 2 000
brigádnických hodin.
/jb/
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