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

Klapání malých chlapců před Velikonocemi je předzvěstí velikonočních svátků…

Velikonoční svátky letos nastupují pár dnů po začátku jara. I když právě toto jarní
období ponouká ženy k rozsáhlému úklidu, přesto předvelikonoční přípravy znamenají mnohem menší zátěž než ty předvánoční. Je tomu tak proto, že tyto jarní svátky nekladou tak veliký důraz na rodinu, nýbrž jsou svátky společenskými. Výrazy
jako Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota jsou pojmy, které dokreslují tyto svátky především na vesnicích, kde přežily lidové tradice. Mnozí z těch
starších vzpomínají, jak vynášeli smrtku jako symbol odcházející zimy, jiné dnešní
babičky a dámy vzpomínají, jak chodily „na jedličku“ a dnešní dědečci a ctihodní
pánové zase na klapač a na mrskut (pomlázku). U nás v Radíkově se už chodí jen
na ten klapač a mrskut, ale např. v sousedním Lošově bylo i letos druhou neděli
před Velikonocemi k vidění několik skupinek malých slečen s krásně nazdobenými
jedličkami jak,obchází vesnici. To vše patří k těmto svátkům a tak si je vychutnejte...
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce
projednaly ( v ýb ě r ) :
dne 12.2.2002 80. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, prodej a
koupě
pozemků,
prodej domů
-uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě
na zřízení bezúplatného věcného
břemene obsahující právo na uložení a vedení kanalizačního potrubí a čerpací stanice a darovací smlouvy mezi městem a majiteli parcel k.ú. Radíkov u Olomouce v souvislosti
s přípravou investiční akce „Kanalizace
Radíkov“
-uzavření smluv na nájemní byty
-rozpočtové změny r.2002
-Fond ohrožených dětí (poskytnutí daru)
-bytová výstavba Balbínova
-přemístění tržiště, realizací pověřeny
TSMO a.s. v termínu 07/2002
-drobné akce-úpravy komunikací
-řešení havarijního stavu komunikací (náves Svobody Holice, Fibichova, Polská,
tř.Svobody)
-hospodaření města za rok 2001
-rozmístění mobiliáře v přednádražním
prostoru
-odsouhlasení výběru poplatků za komunální odpad na detašovaných pracovištích
dne 26.2.2002 – 81. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, prodej domů,
výkup části pozemku parc.č.373 o výměře
115 m2 v k.ú.Radíkov od J. Bernarda a
L.Oravové
-rozpočtové změny r.2002
-plavecký stadion, nezbytné opravy
-hodnocení Komplexního součinnostního
programu prevence kriminality za rok 2001
-označení historických míst
-schválení akcí r.2002, veřejné osvětlení
-stav požární ochrany u organizací města
-průmyslová zóna Šlechtitelů
-soutěž podnikatel roku
-vyhodnocení činnosti letiště za rok 2001
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-Moravské divadlo Olomouc, výběrové
řízení
-program regenerace městské památkové
rezervace
-příprava novely vyhlášky č.4/2001 (úlevy
z poplatků za komunální odpad)
dne 12.3.2002 - 82. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-smlouvy na nájmy bytů
-rozpočtové změny „Výstavba přednádražního uzlu-přednádraží ČD – II.etapa
-poskytnutí příspěvku zdravotnickým subjektům
-problematika čištění komunikací města
-granty v oblasti sportu a tělovýchovy
-koncepce rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů města Olomouce, studie
víceúčelového objektu –požární zbrojnice
v městské části Chomoutov, koupě automobilové cisterny v roce 2003
-aktualizace Povodňového plánu města
Olomouce
-cyklostezky v roce 2002
-IDOS smlouvy s obcemi na rok 2002
-dopravní obslužnost obchodních center
-žádosti o umístění předzahrádek
-koncepce předlažeb v MPR
-kanalizace-generel odvodnění města
Olomouce
-rozpracování usnesení ze ZMO 1.3.2002
-příprava 22.zasedání ZMO – 11.4.
-změny v KMČ Hejčín
-zimní stadion, pořízení in-line povrchu
-výběr ekonomického SW pro město Olomouc
dne 1.3.2002 21. zasedání ZMO
-rozpočtové změny r.2001 a 2002
-výsledky hospodaření za rok 2001
-majetkoprávní záležitosti
-schválení smluv o bezúplatném věcném
břemeni pro stavbu kanalizace Radíkov a
přečerpávacích stanic
-Tržnice, majetkoprávní záležitosti
-bezbariérová Olomouc
-Fond rozvoje bydlení
-regulační plán Sídliště Povel-Čtvrtky
-sdružení obcí střední Moravy
-vyhlášení soutěže podnikatel roku
/zv/
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov:
Únor 2002
- informace
z
jednání
KMČ s představiteli vedení
TSMO a.s.
- obhlídka chatových lokalit
v souvislosti se zajištěním
sezónního svozu TKO
- urgence poruchy veřejného osvětlení
v ul.Náprstkova
- přípravy oslav 110 let SDH Radíkov
- požadavek na instalaci košů na psí exkrementy
- souhlas s kácením 4 ks bříz za prodejnou
- doporučení žádosti o prodej části parcely
č.745 k.ú.Radíkov s podmínkami
březen 2002
-informace z porady předsedů KMČ s Ing.
Krátkým, primátorem Ing.Tesaříkem a odbornými pracovníky odboru životního prostředí Magistrátu
-zajištění sběrových sobot (šrot-30.3., komunální odpad-6.4., propagace)

-informace z jednání s JUDr. Vačkářovou
ve věci majetkoprávní přípravy investiční
akce „Kanalizace Radíkov“
-informace p. Schwarze o schůzce zástupců KMČ v regionu (Sv.Kopeček, Radíkov, Droždín, Lošov)) s pracovníky Městské policie
-předložení a schválení I. verze návrhu na
čerpání prostředků přidělených na rok
2002 pro naši KMČ
-souhlasné stanovisko k pronájmu části
parcely č.143 k.ú.Radíkov
-problematika psů ve městě Olomouci a
dodržování vyhlášky
Plán jednání KMČ v roce 2002
15.dubna
20.května
17.června

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 /

TURISTICKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Nových tabulí, jako náhrady za
staré uhnívající, se dočkala po více
jak pěti letech naučná stezka „Svatý
Kopeček“, která začíná nebo končí u
zastávky MHD v Olomouci - Radíkově. Změna je i v tom, že počet
stanovišť naučné stezky byl z deseti
redukován na devět, a to zrušením
zastavení u radíkovské vodárenské
nádrže.
Jak jste se mnozí dočetli v denním
tisku,
pokračuje
budování
rekreačního lesa dle zpracovaného
projektu, který zahrnuje dřevěné
stavby pro aktivní pohyb dětí i
dospělých a také i vyhlídkovou 7 m
„věž“ u Radíkova. Nově se v Radíkově objevila tabule „PŘÍRODNÍ PARK ÚDOLÍ
BYSTŘICE“, který byl vyhlášen Okresním úřadem v Olomouci a Bruntále a který zahrnuje
zajímavé a přírodně cenné oblasti povodí řeky Bystřice, a to od Dětřichova nad Bystřicí až po
Velkou Bystřici. Zaujímá plochu 125,8 km2 , z toho v olomouckém okrese 67,5 km2. Kdo jste
se někdy prošli údolím Bystřice např. z Domašova přes Hlubočky až do Radíkova, mně jistě
Radíkovský informační zpravodaj 2/2002
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dáte za pravdu. Krásné území zasahuje do obcí Olomouc,
Velká Bystřice, Hlubočky, Dolany, Domašov n. Bystřicí,
Jívová, Hraničné Petrovice a částečně Vojenský újezd
Libavá.
Do této oblasti spadá i katastrální území Radíkova u
Olomouce. Tabule byla osazena u zastávky MHD
v Radíkově a u chaty Pod věží nad Radíkovem, kde
prochází mnoho pěších turistů a projíždí i cykloturisté.
/zv/
KAM CHCEME VLOŽIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY
PŘIDĚLENÉ RADOU MĚSTA KMČ
Březnové jednání KMČ schválilo I.verzi vložení přidělených prostředků ve výši 180 000,Kč ve prospěch nás všech. Po výzvě k občanům na náměty na investování jednak v našem
„Zpravodaji“ i místním rozhlase se předpokládá realizace těchto akcí:
- Dodání a montáž garnyží kancelář KMČ a knihovna
3 000,- Kč
- Zřízení dětského koutku (pokud bude dohodnut vhodný prostor)
12 000,- Kč
- Zpravodaj, novoročenky, kronika
20 000,- Kč
- Příspěvek na oslavy 110 let SDH Radíkov
80 000,-Kč
(zápůjčka přístřešku, brožura, upomínkové předměty, hudba Dolanka,
výstavka, ostatní náklady.)

-

Doplnění vánoční výzdoby
Oprava chodníků
Oprava buňky na hřišti
Orientační plán Radíkova u TV vysílače

2 000,-Kč
54 000,-Kč
5 000,-Kč
4 000,-Kč

Komentář: V částce na oslavy 110 let SDH je větší částka na zápůjčku přístřešku v případě hrozícího špatného
počasí od agentury. Jinak bude o nevyčerpané částce dále rozhodováno na jednání KMČ v měsíci září 2002.

JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY,
které nám všem umožní zbavit se přebytečných a nepotřebných věcí, se opětovně
uskuteční. Sběr železného šrotu provedou v sobotu dne 30.března 2002 místní hasiči.
Připravte nepotřebné železné věci na chodník nebo okraj komunikace nejlépe v sobotu ráno.
Pokud je třeba vynést některé těžší věci, hasiči rádi pomohou.
Technické služby města Olomouce přistaví kontejnery na ostatní odpad z domácností
chat a chalup o týden později, a to v sobotu 6.dubna 2002 od 8,00 hod až do 13,00 hodin. Svůj odpad musíte dovést sami
na točnu autobusů MHD. Přítomni
budou pracovníci TSMO, kteří
budou odpad třídit a dohlížet na
naplňování kontejnerů. Kontejnerů
bude dostatek a tak neváhejte a
včas
se
rozhodněte,
které
nepotřebné věci odložíte. Další
možnost se naskytne opět až na
přelomu září a října. Poprvé bude
také přistaven kontejner na odložení
organického odpadu (plevel, listí,
větve ze stromů apod.). Jedná se o
rozšíření služeb, které navazuje na
Bez namáhavé fyzické práce se sběr šrotu neobejde….
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na nový zákon o ochraně ovzduší. Tento zákon dává možnost obcím stanovit podmínky nebo zakázat spalování organických materiálů na volných ohništích.
Chataře v Olomouci-Radíkově upozorňujeme tímto i letáčkem, který jsme jim dali do
schránky nebo na branku, že od počátku dubna bude zabezpečován každé pondělí svoz
komunálního odpadu ze stanovišť (budou označeny sloupkem s tabulkou). Stanoviště jsou:
ulice Na Suchých loukách, U Skalky, Náprstkova (směr Zahrádky), ul. Přehradní (u hráze) a
ul. Přehradní (u lesa). Na stanoviště lze odložit pouze komunální odpad z chat a chalup uložený v igelitových pytlích (nikoliv objemné věci, domácí spotřebiče apod) nejpozději
v pondělí ráno do 8,00 hod. Jedná se o ověřovací provoz, který bude probíhat od dubna do
října. Úspěšnost akce je podmíněna i kázní, s cílem předejít odkládání odpadů do lesa a na
cizí pozemky.
/ zv /

MĚSTSKÁ POLICIE BLÍŽE OBČANŮM
Schůzka zástupců komisí městských částí Svatý Kopeček, Droždín a Radíkov (Lošov
se neúčastnil) ukázala, že problémy, se kterými se KMČ potýkají a na které jsou členové
KMČ řadou občanů upozorňováni, jsou velmi podobné. Jedná se o vandalismus a lhostejnost, dále nevhodné parkování aut, ježdění na motocyklech (zejména malých) bez SPZ,
bez osvětlení a dokonce ve třech, volné pobíhání psů a nedodržování příslušných vyhlášek.
Vše směřuje k tomu, že v krátké době se rozšíří omezený provoz služebny na Svatém Kopečku a dojde k zahuštění dohlédací činnosti příslušníků Městské policie v těchto okrajových
částech města. Prvotním cílem Městské policie je především vychovávat, upozorňovat na
nedostatky a počiny, které zavání přestupky a teprve v konečné fázi, pokud nebude sjednána náprava a pořádek, nastoupí postihy těch neukázněných.
Ten kdo má rád pořádek a bezpečnost svou a svých dětí, toto zajisté uvítá. Vždyť divoké pojíždění na motocyklech bez osvětlení ohrožuje nejen zdraví těchto „jezdců“, ale i chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Být účastníkem nehody i bez vlastního zavinění,
je vždy velmi nepříjemné pro obě strany.
Další kapitolou k řešení jsou volně
pobíhající psi, nekázeň jejich majitelů, a to se
týká jak místních tak i těch, kteří přijíždějí do
Radíkova se svými miláčky do přírody. Co
udělá pejsek, který po příjezdu vyskočí z auta
nebo autobusu, by mohli vyprávět především
ti, kteří bydlí u parkoviště a zastávky MHD.
Městská vyhláška, platí i v této městské části.
Pro místní, kteří chodí se psy ven na
procházky, by mělo platit - raději ven do okolní
přírody, nikoliv do středu obce, kde pejsek rád
udělá hromádku.
I takovéto „porady“ bez rasových zábran a
předsudků se uskutečňují na radíkovských ulicích
(ilustrační foto)
/ zv /

Víte, že . . . .
.......... radní i zastupitelstvo města Olomouce odsouhlasili na letošní rok pro komise okrajových částí města Olomouce
částku 180 000,- Kč na každou KMČ. Peníze lze vynaložit ve prospěch zvelebení
městských částí, vložit do majetku města,
kultury, na opravné práce apod……
Radíkovský informační zpravodaj 2/2002

……… celkové finanční prostředky vložené z rozpočtu města pro 27 komisí městských částí, na provoz detašovaných pracovišť, plyn, energie, služby telekomunikační apod. dosahují výše 4 370 000,- Kč,
což není jistě zanedbatelné. Mít možnost
v rámci KMČ rozhodnout na základě pod5

nětů občanů, pomáhá budovat a vytvářet i
postavení – roli KMČ v řízení města. Je na
nás tyto prostředky využít při dodržení
pravidel účelně ve prospěch co největšího
počtu občanů…..
……..i v letošním roce budou údržbu zeleně v této městské části zajišťovat TSMO
a.s. svými odbornými pracovníky pod vedením Ing.Kubešové v úzké součinnosti
s odborem životního prostředí Magistrátu
a to paní Ing. Pazderovou…..
……..jen v městské části Radíkov je zabezpečováno sečení na 10 719 m2 ploch
od rovných až po svahy a hrabání listí na
ploše 600 m2. V březnu byla provedena
odbornými pracovníky úseku zeleně i
údržba keřů na ul. Malinovského, po které
jedni volali z důvodu zasahování keřů do
poloviny chodníků, ale jiným se to moc
nelíbí. Nelze vyhovět všem….
…….TSMO a.s. by měli v rámci záruky
zabezpečit výsadbu nové lípy v prostoru u
prodejny, jako náhradu za uhynulou lípu.
Snad se dočkáme……
………celkem ze svého rozpočtu město
Olomouc objednává veřejné služby u akciových společností města v celkové výši
344 003 000,-mil. Kč, a to u TSMO a.s. za
152 038 000,- Kč, doprava-IDOS za 174
965 000,- Kč, Flora a.s. za 15 800 000,Kč a ostatní služby za 1 200 000,- Kč…...
…….naší KMČ dochází na vědomí první
stavební povolení na nové RD na ul. Zedníkova………
……..zatím tak trochu pod pokličkou se
rozbíhají přípravy na oslavy 110 let místního sboru dobrovolných hasičů. Jejich
organizaci a přípravu zajišťuje místní SDH
Olomouc-Radíkov
v úzké
spolupráci
s KMČ č.21, která předpokládá vložení
části prostředků do této akce. Příští vydání
našeho Zpravodaje poskytne již podrobnosti a program oslav……..
……..placeného
místního
pracovníka
TSMO a.s. pana Smetanu, který zabezpečuje úklid a pořádek, nám závidí ostatní
KMČ. Důvodem je jednak skutečnost, že u
TSMO a.s. jsou omezené mzdové prostředky a na druhé straně tato práce není
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nijak závratně honorována, a tak i najít
vhodného pracovníka z řad místních, není
pro komise jednoduché. A pokud si dobře
pamatujete, tyto práce jsou v Radíkově
zabezpečovány více jak 20 let. Dříve to byl
pan Karel Pečínka a paní Anastázie Pečínková……
……ke spokojenosti zúčastněných skončil
místní hasičský bál v hostinci U Martičky.
Dle organizátorů se ho účastní čím dál
méně místních občanů. Ti co byli, nelitovali, k vidění byly pěkné věci ……
…….opravy se v letošním roce dočká po
více jak 45 letech i fasáda budovy
v majetku města (hasičská zbrojnice, Klub
důchodců, Detašované pracoviště, pracovna KMČ č.21, místní knihovna). Budou
vyměněna okna na hasičské zbrojnici,
proveden vnější nátěr oken, vrat, zřízen
okapový chodník a některé další opravy.
Poděkování patří radním, kteří o této
opravě rozhodli. Nový vzhled objektu zajisté přispěje i k důstojným oslavám 110 let
místního SDH Radíkov …….
…….se nám do textu opětovně vloudily
drobné chybičky, a tak se za ně dodatečně
omlouváme. Nejsme žádní profesionálové
a také toho času není nazbyt. Často se
rozhlížíme i po okolí, jak podobné věci
dělají jinde. Příkladů a způsobů grafického
zpracování je mnoho. Líbí se nám i Holické noviny, na kterých pracuje i více lidí a
jejichž konečnou podobu zpracovává grafické studio. I to je možné řešení. Nové
historické dokumenty se obtížně hledají a
tak stále více budeme informovat o současných problémech nejen v Radíkově.
Uvítáme i příspěvky pamětníků, které by
zaujaly, pobavily ostatní naše čtenáře…….
……spokojeni se vstřícností radních a
Magistrátu města Olomouce jsou všichni
ti, kteří využili období února a března
k zaplacení poplatků za odvoz popelnic.
Celkem poplatek zaplatilo 131 trvale bydlících, což je více jak 60% (nepočítáme-li
poslední den výběru, a to středu
28.3.2001)…….
/ zv /
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v dubnu
Kolková Věra, Aleňáková Marie, Nádeníčková Jaroslava,
Mazáč Jiří, Titzová Marie, Nádeníček Jaroslav
v květnu
Smetana Jan, Pečínka Stanislav, Zemánková Žofie,
Mazáčová Marie, Smetanová Emilie, Vatter Miroslav,
Uhlířová Drahomíra, Titzová Olga
v červnu
Krumpholc Jan, Pečínková Anastázie, Malíková Ludmila,
Podlas Ladislav, Krumpholcová Antonie, Smrktová
Zdeňka, Melcer Jindřich, Veselá Marie, Prudká Marie
Všem oslavencům přejeme
spokojenosti v dalším životě.

hodně

zdraví

a

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.
/ 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 psy.
3) Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy,
notářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
4) Rozvoz plynu : dne 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).
6) V rámci „Radíkovských hodů“, které se slaví o víkendu 20.-21.dubna (vždy v blízkosti
svátku patrona Radíkova svatého Jiří) se uskuteční v Bazilice na Svatém Kopečku
v neděli dne 21.dubna v 9,00 hod. mše svatá za občany Radíkova.
/ zv /

Klub důchodců Radíkov informuje:
Zájem místních seniorů o program a setkání je stále značný.
V uplynulém období se uskutečnilo promítání zajímavých
videokazet (např.Světové národní parky), zájezd autobusem na
cimbálovku do Hejčína, návštěva KD v Samotíškách na výstavu
Velikonočních kraslic. Dne 6.3. jsme shlédli videokazetu
„Zavařený den Jiřiny Bohdalové, kde známá herečka vařila na
své chalupě a bylo vidět, že je nejen dobrá kuchařka, ale i dobrá hostitelka. Všem se film
moc líbil. Další středu jsme shlédli film „Na Svatém Kopečku“ z roku 1937 a ve středu 20.3.
náš klub navštívil pan Dohnal Alois, předseda zahrádkářů v Olomouci. Přednáška byla velmi
poutavá a byli jsme seznámeni s novinkami při pěstování zeleniny a ovocných stromů, jak je
ošetřovat, hnojit a chránit před škůdci. V diskusi byly všechny naše dotazy zodpovězeny.
Pan Dohnal Radíkov zná, chodí sem na procházky a do lesa na houby, a to až do Vánoc.
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Bližší informace o programu vám sdělí předseda KD s dostatečným předstihem. Jste
vítáni i vy, kteří ještě váháte a mezi nás zatím nechodíte.
/jsch/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov zahajuje jarní
část soutěže dne 2.4. 2002 zápasem na Letné. Rozpis utkání je ve
vývěsce na hasičské zbrojnici. V závěrečné přípravě sehrála LEMA
Radíkov zápasy: Radíkov : Horka A 6:1 a Radíkov : 1.FAJ 4 : 4.
Z mužstva odešli dva hráči, a to pánové Ištók a Zeman. Posila se stále
hledá.
Vedoucí mužstva věří v kázeň a odpovědný přístup všech hráčů,
v dobrou formu a v pevné nervy v kritických situacích. Přejeme všem hráčům bojovného
sportovního ducha a štěstí při střelbě i obranných zákrocích.
/mn/

INZERCE
Personál místní prodejny potravin SANA vás zve
k nákupům. Sortiment prodejny je bohatý a najdete zde
z běžných potravin, drogistického zboží vše, co
potřebujete ke své spokojenosti. Sledujte i akční ceny !
Vedoucí prodejny Machútová

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/

Zámečnictví Zdeněk Pospíšil
ul. Pujmanové 9, Radíkov nabízí:
zámečnické, svářečské, instalatérské, topenářské, brusičské i jiné práce od železa a
opravy
/ zp /

Výzva občanům !
Nejen s ohledem na oslavy 110. let založení Sboru dobrovolných hasičů, ale i k očekávané
návštěvě řady hostů i vašich přátel bychom byli rádi, kdyby tato městská část vypadala
opravdu pěkně. Vítány jsou udržované předzahrádky, květinové truhlíky i opravené a natřené
ploty. Předem děkujeme všem, kteří se k akci připojí.

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:
OBECNÍ STUDNA
Po výstavbě nových rodinných domků kolem silnice vedoucí směrem Radíkov – Sv. Kopeček, vzniká otázka, kde vzíti vodu. Jediný, který má svoji studnu, je Josef Klugr. Ostatní chodí do studánky na louku zvanou „ Dolansko“ a nebo do studánky u Křížků. Proto se rozhodli
občané na tomto úseku obce, že za pomoci členů MNV vykopou si studnu sami. Voda byla
Radíkovský informační zpravodaj 2/2002
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nalezena při silnici, na okraji zahrady čís. p. jehož majitelem je Chodil Ladislav. Toto místo,
ve výměru asi 4 m2 bylo za souhlasu jeho majitele zveřejněno. A tak již r. 1955 začali kopat.
Asi v sedmi metrech přišli na skálu. Teď bylo třeba, aby se další práce ujal odborník. Proto
byla zatím práce zastavená. Voda zde sice byla, ale jen povrchní. Na r. 1956 byla MNV na
dodělání této studny přidělena částka 6.000 Kčs. Byl najat studnař Bohuslav Jeřábek
z Velkého Týnce a přišel také, kdykoli bylo třeba odstřelovat i střelmistr z Hrubé Vody. Je tu
zima a hledaný pramen pitné vody, ačkoli je studna již přes 10 m hluboká, dosud nalezen
nebyl. Když ani později se nepodařilo pramen čisté vody nalézti, byla na studnu namontovaná pumpa. Voda, které tam bylo dostatek na veškerou potřebu, nebyla k pití. Studna je hluboká asi 13 m. Cementové roury a celé čerpací zařízení dodal MNV. Zároveň byla vykopána
studna při novostavbě MNV a nové hasičské zbrojnice. Měří 3 a půl metru.
UROVNÁNÍ ZAHRADY PŘI MNV
Mnohokráte bylo debatováno na MNV jak to provést, aby zahrada, která je při budově MNV,
byla jednou srovnána a přivedená do náležitého pořádku. V roce1955 bylo sice započato
srovnáváním terénu, neboť mládež chtěla zde upravit hřiště a v zimě kluziště. Byly zde také
položeny cementové roury, do nichž byl sveden potok protékající zahradou. Nedorozuměním, které vzniklo mezi mládeží a radou MNV, byly tyto práce zastaveny. Nebylo také ani
pomyšlení, že celá zahrada jen lopatou a krompáčem mohla by být srovnána. Mluvilo se také, že by mohl býti zavolán buldozer, ale jednalo se o peníze, neboť dopravení tohoto buldozeru, stál by některý tisíc. Až konečně naskytla se příležitost, když správa státních lesů prováděla stavbu nouzové silnice, vedoucí z pevnůstky nad Radíkovem k hájence zvané „Zdiměř“. Po vykácení lesa, kudy tato silnice byla vyměřená, přijel buldozer, aby urovnal terén
této silnice. Této příležitosti využila rada MNV a jednala s řidiči, aby nám zahradu urovnali. A
tak r. 1957 v sobotu 6.4. a v neděli 7.4. měli občané radíkovští pěknou podívanou a zahrada
byla zvětší části urovnána.
SNÍŽENÍ CEN ZBOŽÍ
Dne 28 listopadu oznámil Čsl. rozhlas, že od 1. prosince nastává snížení cen u různého zboží. Je to především maso, sádlo, rýže a luštěniny. Také pračky, rádia a jiné a jiné zboží zlevňuje. To opět dosvědčuje, že pracující lid naší republiky jde správnou cestou.
ÚMRTÍ V NAŠÍ OBCI ROKU 1956
Následkem úmrtí odešli od nás v roce 1956 tito občané: Ladislav Brož zemřel 23. května ve
věků 66 roku. Melcr František zemřel 3. listopadu ve věku 78 roků.
POŽÁRNÍ SBOR
Při výroční schůzi hasičské jednoty v Radíkově, která se konala 1.prosince r.1957, při zhodnocování činnosti funkcionářů velitel řekl: „Přiznávám, že činnost požárního sboru v letošním
roce byla slabá, lépe řečeno žádná“. Omlouvá se, že se snažil svolat dvě cvičení, ale nikdo
se nedostavil. A právě zde je třeba se zamyslet, v čem vězí onen nezájem a nedbalost.
Vždyť požární sbor má být složkou, na kterou spoléhají všichni občané naší vesnice, že
v případě každé živelné pohromy, jsou připravení přispět ku pomoci. Vždyť před 20 lety, kdy
sbor hasičský měl jen tu ruční dvoukolovou stříkačku, výzbroj pořizoval většinou ze svých
vlastních prostředků a přece snažil se udržet dobrou pověst, nejen v naší obci, ale i
v okolních vesnicích. Věřím, že dnes, kdy sbor převzal nově postavenou zbrojnici, jakou nemá žádný sbor v okolí, dostal celou výzbroj i výstroj od okresního svazu hasičstva, má motorový vůz a motorovou stříkačku a konečně, že sbor zvolil sobě za velitele staršího a dobrého
požárníka Karla Pečínku, bude přiveden opět do pořádku.
/jb/
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Krásné prožití svátků jara, Velikonoc,
všem občanům, chatařům, chalupářům a příznivcům
městské části Olomouc – Radíkov
přeje
Komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov.
PS: A chlapům od 1 do 100 let přejeme bohatou pomlázku.
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