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

Letošní jarní sběrovou sobotu doprovázel veliký zájem místních občanů, chatařů a chalupářů o odložení
nepotřebných věcí, ale také nevlídné počasí – zima a poletující sníh….

I když navenek se ve věci přípravy akce „Kanalizace Radíkov“ mnoho neděje,
přesto stále pokračuje příprava. Je to „běh na delší traťi“. Uzavírají se smlouvy o
budoucích smlouvách, řeší se věcná břemena související s uložením kanalizace na
soukromých pozemcích. KMČ č.21 Olomouc - Radíkov je ve stálém kontaktu
s vedením radnice a odborem investic Magistrátu, který akci připravuje. Aby stavba
mohla začít, musí být veškeré majetkoprávní záležitosti související se stavbou dořešeny. A v tom jsou problémy. Negativní postoj jedinců, ať už je pozadí jeho stanoviska jakékoliv, vytváří ze všech ostatních občanů Radíkova, kteří by již rádi na počátku 3. tisíciletí měli problémy se splašky vyřešeny, jejich rukojmí.
Věřme jen, že očekávaný volební kolotoč negativně neovlivní aktivity jedněch a
priority druhých, a že občan městské části Radíkov, která patří k Olomouci, zůstane
na prvním místě.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce
projednaly ( v ýb ě r ) :
dne 26.3.2002 83. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, prodej a
koupě
pozemků,
prodej domů
-zamítnutí žádosti
o odprodej části
pozemku
parc.
č.284 k.ú. Radíkov
u Olomouce manž.
Žertovým
-uzavření smluv na nájemní byty
-prodej domů
-rozpočtové změny r.2002
-opravy plaveckého stadionu (nekryté požadavky)
-stanovení metodiky na promíjení poplatků
za odpady
-žádosti o umístění předzahrádek
-odsouhlasení návrhu na Ceny města
Olomouce za rok 2001
-změna územního plánu „Protipovodňová
opatření“
-program certifikace cyklistických měst
-zajištění provozu kašen
-program 22.zasedání ZMO
-koncepce předlažeb v MPR
-přednádraží – fontána
-zimní stadion, vytvoření umělé plochy
dne 9.4.2002 – 84. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, doporučení
nevyhovět žadatelům o koupi pozemku
parc.č. 76 k.ú. Radíkov u Olomouce
manž. Zatloukalovým a manž. Rešlovým a
Mgr.Harlenderové

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov:
Duben 2002
- žádost na vedení města
Olomouce ve věci pomoci
při řešení majetkoprávních
problémů kolem přípravy
akce „Kanalizace Radíkov“
- souhlasné stanovisko k pronájmu parcely
p.Střelákovi
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-nájem bytů zvláštního určení
-prodej domů
-rozpočtové změny r.2002
-ZOO výstavba pavilonu lidoopů
-projekt rozvoje cestovního ruchu
-zřízení Klubu důchodců v Lošově, rozšíření KD ve Slavoníně
-plynofikace Lošova
-značení ulic, dodatek smlouvy s TSMO
a.s.
-příspěvek města na obnovu kostela
sv.Michala
-kanalizační sběrač A II
dne 23.4.2002 - 85. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-smlouvy na nájmy bytů
-rozpočtové změny 2002
-strategický plán rozvoje mikroregionu
Olomoucko
-parkovací řád-přednádraží
-rekonstrukce objektu Hynaisova 10
plnění plánu investičních akcí
-Pavlovická ulice-přechod pro chodce
-plakátování ve městě Olomouci
-naplnění zákona o volbách do zastupitelstev obcí
-Fond rozvoje bydlení
-rozpracování usnesení 22. ZMO
-23.ZMO dne 27.5.2002
-regionální TV vysílání
dne 22.4. - 22. zasedání ZMO
-program regenerace sídliště Úzké díly
-urychlení prodeje domů do vlastnictví
oprávněných osob
-majetkoprávní záležitosti

/zv/

- provedení úklidu v lokalitě „Hradilák“
v rámci sběrových sobot
- podání žádosti o opravu místních komunikací po zimě 2001/2002
- zhodnocení sběrových sobot
- informace o přípravách oslav 110 let
SDH Radíkov
Plán jednání KMČ v roce 2002
20.května
20,00 hod.
17.června
20,00 hod.
15. července
20,00 hod.
19. srpna
20,00 hod.
2

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 /

JARNÍ ÚKLID VZALI OBČANÉ, CHATAŘI A CHALUPÁŘI PĚKNĚ Z GRUNTU…
Na nezájem si nemohli stěžovat místní hasiči, kteří v sobotu dne 30. března sebrali po
Radíkově celkem 6,4 tun železného šrotu. Také následující sběrová sobota dne 6. dubna
byla všemi místními náležitě využita k odložení nepotřebných věcí, které by jinak skončily na
černých skládkách. Bohužel porucha auta na odvoz kontejneru způsobila, že občané čekali
až dvě hodiny na přistavení prázdného kontejneru. Nešvarem se bohužel stalo to, že někteří
„aktivní“ občané dovezli na točnu odpad již v pátek večer nebo v sobotu brzy ráno, odpad
odložili a jeli domů. I tak daleko sahá pohodlnost jedněch na úkor jiných, kteří museli za ně
odpad ukládat do kontejneru. Nutno si uvědomit, že odpad si musí do kontejneru uložit každý
sám, že přítomný pracovník TSMO a.s. dohlíží pouze na třídění odpadu a jeho ukládání.
Celkem bylo z naší městské části odvezeno 7 plných kontejnerů a dále byl uložen cca 1
kontejner objemného odpadu přímo do lisovacího svozového vozu. Maximální zájem byl i o
odložení organického odpadu.
KMČ dále upozorňuje občany, že na shrabky z čištění místních komunikací, které se dočasně ukládají na parkoviště nebo i jiné části Radíkova panem Smetanou (pracovníkem
TSMO a.s.) nelze ukládat žádný jiný odpad. Pokud bude někdo přistižen při ukládání odpadu, stavební sutě apod. bude toto předáno Městské policii k dalšímu šetření. Pro odložení
odpadu si lze soukromě objednat kontejner u TSMO a.s. nebo jiného dopravce, který se odvozem odpadů zabývá.
Chataře v Olomouci-Radíkově upozorňujeme,
že od počátku dubna je zabezpečován každé pondělí
svoz komunálního odpadu ze stanovišť (jsou
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.
I když rekreační objekty nejsou ještě plně obsazeny, systém
odkládání komunálního odpadu je chataři a chalupáři již nyní
v květnu využíván. Dle informací z Olomouckého dne byl
podobný systém zaveden i v rekreačních oblastech města
Přerova.
Stanoviště ul. U Skalky

Bulletin šetrného nakládání s odpady v Olomouci.
Malý rádce a pomocník při minimalizaci produkce odpadů v domácnostech.
Při třídění odpadů pomocí bulletinu snížíte produkci tuhého domovního odpadu o 10 až 35%.
Vlivem separace (oddělením) recyklovatelných (obnovitelných) složek
snížíte náklady na odstranění komunálního odpadu,
což se pozitivně projeví na poplatku občanů města.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!
Elektrické spotřebiče:
televize,počítače, rádia, kuchyňská elektronika
mobilní telefony, ledničky, zářivky.
Suché články

Vybité baterie můžete odevzdat také v některých prodejnách elektro a potravin.
Pro přírodu jsou šetrnější baterie bez rtuti a kadmia (0% mercury&cadmium). Smysluplnější je však
koupit si nabíječku a v domácnosti používat síťový adaptér.
Autobaterie

lze odevzdat i ve sběrnách druhotných surovin.
Léky

Prošlé léky Vám odeberou v každé lékárně i sběr. Dvoře.
Oleje

Vyjeté oleje lze odevzdat u některých benzinových pump, fritovací oleje ve sběrových dvorech.
Chemikálie v domácnosti

čistící a bělící prostředky, kosmetika, odstraňovače skvrn,desinfekce, odbarvovače, ředidla a rozpouštědla, latexové a olejové barvy, laky na dřevo, inkousty, lepidla, dehet, antikorozní prostředky, postřiky
a umělá hnojiva, veškeré chemikálie lze odevzdat ve sběrových dvorech

KOMPOSTOVÁNÍ
Vhodné suroviny ke kompostování
ovoce, zelenina, vařená jídla, další potraviny,čaj a
kávový luh, zbytky rostlin, tráva, větve, listí, shnilé ovoce, popel ze
dřeva, hobliny, dřevěné piliny, hnůj, vlasy, peří
Nevhodné zbytky ke kompostování
rostliny s chorobami, kosti, maso, prach z vysávání, papír
Komodity nepatřící na kompost
druhotné suroviny - plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad - barvy, oleje, chemikálie, léky, baterie
Pravidla kompostování

Kompostovat lze na kopě, případně postavit si kompostovací zásobník (ze dřeva, plastu, kovu nebo z
kamenů). Je třeba zajistit kontakt se zemí a tím přístup půdních rozkladačů. Donášková vzdálenost by
neměla být velká. Je vhodné ho umístit do polostínu a do závětří (proti vysoušení), při silných deštích
je lépe jej překrýt plachtou. Dno kompostu vysypte hrubým materiálem, abyste zaručili odtok vody a
cirkulaci vzduchu. Materiály ukládejte posekané a promíchejte v kompostu, správné větrání kompostoviště podporuje jeho vyzrávání. Kompost bez vzduchu může zapáchat, teplem a správnou vlhkostí se rozkladný proces urychluje. Kompostovaný materiál prokládejte po každých 15-20 cm zeminou a po 3-5 týdnech promíchejte.

PLASTY
Sběrné nádoby jsou určeny pro:
plastové obaly, plastové sáčky a nákupní tašky, fólie, čisté kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET lahve
od nápojů (nutno vytlačit vzduch sešlápnutím), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén

Do sběrných nádob na plast nepatří:
vícevrstevné obaly kov- plast (TetraPack), textilie z umělých vláken, linolea a výrobky z PVC (novodur)
nádobky od léčiv, guma, kabely, molitan, plastové obaly znečištěné chem.látkami, minerálními oleji apod.
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PAPÍR
Sběrné nádoby jsou určeny pro:
noviny a časopisy,katalogy, neznečištěné papírové sáčky, karton, kancelářský papír, knihy, sešity,čistý
obalový papír, papírové ubrousky atd.

Do sběrných nádob na papír nepatří:
krabice TetraPack od mléka a ostatních nápojů,uhlový papír (kopírák),voskovaný papír,papír znečištěný potravinami,obvazy, vložky, použité pleny, dehtový papír, pauzovací papír, kombinované papír.
obaly s plasty a kovovými fóliemi

SKLO
Sběrné nádoby jsou určeny pro:
lahve od nápojů bez kovových uzávěrů, barevné sklo, velké skleněné střepy, zelené a hnědé
sklo, skleněné nádoby, tabulové sklo bez drátěné vložky

Do sběrných nádob na sklo nepatří:
keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, televizní obrazovky
/ zv

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLOMOUCI - RADÍKOVĚ SE ČINÍ
Tak jako každým rokem i letos pokračovala dne 1. května
obnovená tradice stavění májky. I letos se sešlo na 15
dobrovolníků sboru i dalších místních občanů. Zatím co jedni
pracovali usilovně na přípravě májky, jiní chystali buňku na
sportovišti k provedení opravy interiéru buňky. Po
provedeném postavení májky se uskutečnil již tradiční turnaj
ve stolním tenise za účasti 10-ti členů SDH. Ve finále zvítězil
Tomáš Řezníček nad P.Hudcem.
V neděli 12.5.2002 se družstvo SDH Radíkov účastnilo
okrskové soutěže v Olomouci – Chválkovicích. Účasti
předcházelo ve dnech 10. a 11.5. dolaďování formy pro
vlastní soutěž. Na vlastní soutěži se družstvo radíkovských
hasičů umístilo na 4. místě z celkem 8 účastníků. Věřme, že
odpovědný přístup povede k dalšímu zlepšení výsledků.
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů V Olomouci - Radíkově pořádá

6.ročník Kácení máje v sobotu 1.června
2002.
Program:
08,00 hod. Presentace týmů nohejbalového turnaje
08,30 hod. První zápas turnaje v nohejbale
16,30 Předpokládané finále turnaje v nohejbale
19,30 Vyhlášení nejlepších a slavnostní kácení májky
20,00 Májová veselice se skupinou „Ruce pryč“. Vstupné 30,- Kč na zaplacení kapely.
02,00 Předpokládaný konec.
OBČERSTVENÍ

Pivo, víno, nealko, alko, cukrovinky, klobásy, makrely - to vše přispěje k vaší spokojenosti.
Srdečně zvou hasiči.
Hlavní sponzor : Pivovar ZUBR a.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/km/
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SVĚCENÍ MÍSTNÍCH PAMÁTEK

V předvečer svátku patrona
Radíkova sv. Jiří, dne 23.
dubna 2002 zajistili místní
farníci za účasti faráře baziliky
minor
na
Sv.
Kopečku
vysvěcení církevních památek
místního významu. Tato akce
přispěla
k
navázání
na
duchovní tradice dob minulých.
Proběhlo vysvěcení kříže u
Krumpholcového,
místní
zvonice, kříže nad Radíkovem
a božích muk nad Radíkovem.

/ zv /

Víte, že . . . .
.......... v regionálních realitních novinách
se objevil inzerát na prodej rekreačního
střediska chata Pod věží. Bohužel tak po
dvou letech bude tento objekt asi měnit
majitele. Jen doufáme, že se najde nový
zájemce o provozování tohoto objektu a
středisko nezůstane zavřené bez dozoru
na pospas vandalům……
………Eurotel odpověděl na urgenční dopis naší KMČ ve věci vykrytí lokality katastrálního území Radíkova u Olomouce
signálem Eurotelu takto: „Potvrzuji, že Vaším požadavkem se zabývají specialisté
příslušného oddělení, avšak v dohledné
budoucnosti nelze podstatnou změnu příjmových podmínek v dané lokalitě očekávat. V průběhu příštích měsíců není možné očekávat výrazné zlepšení, neboť není
zařazena do plánu výstavba nové základnové stanice, která by pokryla území Olomouce – Radíkova. Váš podnět, za který
Vám tímto jménem společnosti Eurotel
Praha spol.s r.o.děkuji, bude zařazen do
plánu rozvoje na další období.“ Tolik čerstvá i když asi ne příliš potěšující informace
pro majitele mobilů v síti Eurotel. A dále
se uvidí…….
……… v pořadí již druhá porada předsedů KMČ Sv.Kopeček, Droždín, Radíkov a
Lošov (opět se neúčastnil) s pracovníky
Městské policie se uskutečnila na služebně na Sv.Kopečku. Byly projednávány
Radíkovský informační zpravodaj 3/2002

problémové záležitosti týkající se dodržování pořádku, městských vyhlášek apod.
Městská policie potvrdila, že se stále více
zaměřuje na toulavé psy. Dle dodatečných
informací byl proveden odchyt toulavých
psů jak na Sv. Kopečku, tak i v Radíkově.
Věnujte pozornost svým pejskům…
……stavební ruch v lokalitě ul. Zedníkova,
na které bude stát v dohledné době 9 nových rodinných domků, se rozbíhá. Tato
část
Radíkova
dozná
podstatných
změn…….
……….od 1.června 2002 začíná platit nový zákon na ochranu ovzduší. Dochází
k posílení pravomocí obecních úřadů ve
věci postihů občanů za pálení odpadů nejen na volných prostranstvích, ale i lokálních topidlech domácností. Věříme, že
bude také nová vyhláška Magistrátu, která
stanoví přísná pravidla a postihy. Pak se
nebudou dít takové věci, že někdo demontuje auto a nepotřebné plastové věci „pěkně“ zapálí na zahradě…..
……po velikých problémech a po několika
upomínkách u TSMO a.s. s žádostí o pomoc u Ing. Pazderové na odboru ŽP Magistrátu byla konečně v 19. týdnu vysazena v prostoru u prodejny nová lípa jako
náhrada za lípu uhynulou (v záruce), kterou za peníze KMČ v roce 2001vysadily
TSMO a.s. Nechce se ani věřit, že věc,
která by měla být samozřejmostí, vyžado6

vala tolik písemných i ústních urgencí u
TSMO a.s……
……… úspěšně probíhají práce na vodohospodářských úpravách, a to na požeráku u prodejny potravin, který se po více jak
25 letech dočkal vyčištění i opravy, dále
na nátoku vodoteče do zaskružení pod
hřištěm a před prodejnou, na ulici Na Suchých loukách, kde se provádí čištění provizorní odvodňovací příkopy a zřízení
příčného odvodňovacího žlabu. Práce budou pokračovat na dalších dohodnutých
objektech…..

………..oslavy 110 let místního Sboru
dobrovolných
hasičů
se
uskuteční
v sobotu 24.8. a neděli 25.8.2002, a to jak
s odbornou tak i kulturní náplní. V příštím
čísle zveřejníme již podrobný program
místních oslav…….
…….. v současné době je na evidenci
obyvatel
na
Magistrátě
přihlášeno
k pobytu v městské části Radíkov celkem
254 obyvatel včetně dětí. Dětí do 15 let je
jen 20, což je jen 7,8 % přihlášených……
/ zv /

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
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
v červenci
MUDr. Stříbrnská Jana, Typner Zdeněk, Krumpholcová
Libuše, Novák Jindřich
Dodatečně blahopřejeme k životnímu jubileu i panu Jaroslavovi
Třískovi, který je opět občanem městské části Radíkov.

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 23.5., 20.6.,18.7.,15.8.,12.9.,10.10.,7.11. 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 /
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Klub důchodců Radíkov informuje:
Zájem místních seniorů o činnost a setkání je stále značný.
Členové klubu navštívili výstavu FLORA v Olomouci a někteří se
dne1.května účastnili turistické výpravy do vojenského prostoru
Libavá. Knihovnu našeho Klubu obohatila kniha Ing.Žerta “Zdravé bydlení“, kniha Josefa Haváka – „Šetrná ochrana
ovocných kultur“ a kniha Václava Zemana – „Štíhlá vřetena
jabloní na zahrádce“. Vybavení klubu se péčí odboru sociálně zdravotního stále vylepšuje.
Byl zakoupen nový ohřívač vody a garnýže. Připravujeme zájezd do Tovačova.
Bližší informace o programu vám sdělí předseda KD s dostatečným předstihem. Jste vítáni i
vy, kteří mezi nás ještě nechodíte.
/jsch/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov pokračuje
úspěšně jako nováček II.ligy i v jarní části ligy. Na základě inzerátu na
vysokoškolských kolejích testuje tým dva nové hráče (studenty) a to pány
Filipa Mrázka a Martina Labaše.
ROZPIS UTKÁNÍ II. LIGY
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

2.4.
13.4
21.4.
27.4.
3.5.
11.5.
17.5.
25.5.
30.5.
8.6.
15.6.
22.6
29.6.

Radíkov
Veteran Hlubočky
Radíkov
Hellas
Radíkov
Draci A
Radíkov
P.Chválkovice
Radíkov
TJ Křelov A
Radíkov
Radíkov
Věznice Olomouc

HOSTÉ
Olomoucký den
Radíkov
Galatasaray
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
Sokol TYCHO
Radíkov
TS a B Olomouc
Radíkov
Sigma Montáže
Sokol Skrbeň
Radíkov

VÝSLEDEK
JARO 2002

VÝSLEDEK
PODZIM 2001

3:0
3:1
3:2
1:1
2:2
1:1
1:4

4:1
2:2
4:1
1:1
2:0
3:0
3:5
2:2
0:0
8:0
3:0
3:1
2:2
/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 !
Na 1. června (Den dětí) dostanete za nákup
nad 100,- Kč sladký dárek pro vaše dítě
zdarma !
Vezměte dítě s sebou a přijďte – i jiného
zboží je dostatek a rádi vás uvidíme.

Vedoucí prodejny paní Machútová a její
zákaznice
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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:
ZEMĚDĚLCI
Ku konci roku 1957 nutno zaznamenat něco o zemědělcích naší obce. Zemědělci v naší obci
jsou lidé rozumní. Předepsané dodávky státu v posledních letech vždy splnili a mnohdy i
překročili. Na společné hospodaření však nechtějí přistoupit. V naší obci bylo uspořádáno
v tomto roce několik propagačních schůzí, na kterých vedoucí JZD některých sousedních
obcí, hlavně JZD Hněvotína, snažil se přesvědčit naše zemědělce o výhodách společného
hospodaření. Nenašel se však ani jeden menší ani větší zemědělec, který by byl ukázal cestu těm druhým a přesvědčil je o nutnosti společného hospodaření. Domnívám se, že utvoření
JZD v naší obci brání ono tradiční lpění na půdě zděděné po svých předcích. Ovšemže ani
správy o špatném hospodaření některých JZD naším zemědělcům na založení JZD v naší
obci chuti nepřidají.
NADÍLKA DĚDY MRÁZE
Jako jiná léta, tak také letošní rok, uspořádal dohlížecí výbor zdejší prodejny „Jednota“, jehož
předsedou je Nemrava Ladislav, spolu se zdejším výborem žen, jehož předsedkyní je Lída
Bocanová, dětskou nadílku dědy Mráze. Před nadílkou děti přednášely básničky. Při nadílce
spolupůsobili Nemrava Ladislav - předseda, Číhalová Božena a Kolková Věra, členky dohlížecího výboru. Pohádku dětem četla Klimešová Jarka. Po nadílce byly promítnuty tři pohádkové filmy. Poděleno bylo 56 dětí. Nadílka byla provedena za stržené peníze sběru odpadových surovin, který děti samy provedly. Výbor žen daroval 150 Kčs a okresní svaz 200 Kčs.
DOKONČENÍ ZBROJNICE
Z jara letošního roku 1958 bylo opět započato na stavbě hasičské zbrojnice a kancelářích
MNV. Stavba této budovy trvá již třetí rok a počítá se, že tento rok bude dokončena. Ale již
ve druhém pololetí, když nastávají různé potíže, a to jak s odbornými dělníky, tak i nedostatek peněz na jejich zaplacení, začíná se o tom pochybovat. Když začátkem září byla nám
slíbena od ONV peněžní pomoc, podařilo se předsedovi MNV získat odborné síly, hlavně
zedníky a natěrače. A tak stavba této budovy byla do konce měsíce října r.1957 dokončena.
Začátkem listopadu byla kancelář MNV přestěhována do prvního poschodí nové budovy. Po
kolaudaci hasičské zbrojnice, která byla provedená 6. Prosince, byla také veškerá výzbroj i
výstroj převezená ze staré do nové zbrojnice. Zůstávají zde ještě mnohé práce, jako úprava
kolem budovy, vydláždění chodníku před budovou a jiné. Tyto práce zároveň s úpravou zahrady budou dokončeny v roce 1958. Je ještě třeba se zmínit, že na této stavbě bylo odpracováno zdarma našimi občany mnoho hodin.
ÚMRTÍ V NAŠÍ OBCI R. 1957
V roce 1957 zemřeli v naší obci tito občané: Smetanová Anna ve věku 78 roků zemřela 7.
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ledna, Eichler Jan 7. dubna ve věku 52 roků, Kašpar Josef 5. května ve věku 79 roků, Marie
Pospíšilová 5. prosince ve věku 74. roků. Kašpar Josef jako dlouholetý pracovník ve sboru
hasičském, byl vezen na dopravním autě hasičské jednoty.
AUTOBUS Z OLOMOUCE
Když městský autobus Olomouc – Kopeček začal jezdit do Lošova, podala rada MNV
v Radíkově žádost na ředitelství autobusové dopravy v Olomouci, aby autobus v některých
hodinách jezdil také do Radíkova. Je to především doba pět a šest hodin ráno, kdy dělníci
zaměstnaní v Olomouci a nebo docházející na nádraží musejí chodit k autobusu na Kopeček, což zvláště v době zimní je dosti namáhavé. Po delším jednání bylo žádosti vyhověno a
v pondělí dne 16.února r. 1959 přijíždí o 5 hodinách ráno poprvé autobus z Olomouce do
Radíkova na křižovatku Posluchov – pevnůstka, kde byla stanovena zastávka. O 6 hodině
přijíždí opět a odpoledne o 15 hod., v sobotu o 13 hod. dováží opět dělníky pracující
v Olomouci domů. Jest to zajisté velká výhoda nejen pro dělníky pracující v Olomouci, ale
také pro všechny ostatní občany. Týdenní jízdenka z Radíkova a zpět stojí 10 Kčs. Jinak na
Kopeček se platí 1.- Kčs. Od 1. května začal jezdit autobus do Radíkova také v neděli. Přijede osmkrát denně.
/jb/

Jarní pohled severním směrem od ulice U skalky
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