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

Ve dnech 24. a 25. srpna 2002 proběhly
v Olomouci - Radíkově oslavy založení
místního sboru dobrovolných hasičů spojené
s připomenutím 742 roků od vzniku obce
Radíkova. Z bohatého dvoudenního programu
si mohli vybrat jak ti mladší, tak i starší, ale i
zájemci o novou hasičskou techniku, případně
zájemci o historii Radíkova i okolí. Zavítaly
mezi nás významné osobnosti veřejného
života, ale i bývalí rodáci, přátelé i příznivci
kdysi samostatné obce, dnes městské části.
Zdařilý průběh umocnilo pěkné počasí a hojná
účast spokojených občanů.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce
projednaly ( v ýb ě r ) :
dne 18.6.2002 89. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti ( uzavření
smlouvy o výpůjčce vodního zdroje
(manželům Snášelovým v Radíkově přípra-va III. etapy
přednádražního
prostoru
-schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy TSMO a.s.
-uzavření smluv o nájmu bytů
-prodej domů
-rozpočtové změny r.2002
-úprava parkování na Horním náměstí
-provozování Arionovy kašny
-zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů
-Fond hospodářského rozvoje
-soutěž „Podnikatel roku“
-obnova zeleně na svatokopeckém hřbitově
dne 2.7.2002 – 90. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti, pronájmy, věcná břemena
-ZOO Olomouc-stavba zimoviště pro ptáky
-nájem bytů
-rozpočtové změny r.2002
-příspěvek na opravu kaple v Topolanech
-projekt stanovišť pro separovaný odpad
-příspěvky v oblasti životního prostředí
-příprava výstavby obřího akvária pro žraloky v ZOO Olomouc
-jednání s majitelem pozemku Radíkov
střed,plocha pro sport a rekreaci
-návrh na umístění mobilní zeleně na Horním náměstí
-plakátovací plochy- agentura Profit
-drobné úpravy komunikací v roce 2002
dne 6.8.2002 – 91. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-problematika tržiště (monitorování stavu,právní rozbor problematiky tržiště)
-nájem bytů
-nekryté požadavky rozpočtu r.2002
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-organizační postup přípravy rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2002
-deklarace projektu Multimediálního parku
-změny v síti škol a předškolních zařízení
-dopravní obslužnost obchodních center
-třída Míru II.etapa (financování)
-výstava Olomouc historická v holandském
Veenendalu
-naváděcí systém do podzemních garáží
v přednádražním prostoru
dne 13.8.2002 – 92. schůze RMO
-poskytnutí pomoci městu Č.Budějovice
(povodně)
dne 10.9.2002 – 93.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-smlouvy na nájem bytů
-doplnění techniky SDH
-přednádražní prostor I. a II.etapa
-návrh dalšího využití tržnice
-doporučení ZMO schválit návrh zadání
změny územního plánu v lokalitě 4b. Radíkov střed, plocha pro sport a rekreaci
-analýza environmentálních rizik
-dopravní obslužnost Obchodního centra
Haná
-Divadelní kavárna
-zateplení fasády a střechy domů na Černé cestě
-odstoupení členky RMO Mgr. Kubešové
-FK Holice žádost o příspěvek
-sdružení obcí České dědictví UNESCO
-prominutí pohledávek a likvidace majetku
-úprava Jednacího řádu ZMO
dne 26.9.2002 – 25.zasedání ZMO
-odstoupení Mgr.Kubešové z RMO
-rozpočtové změny 2002
-majetkoprávní záležitosti (schválení výkupu parcely pro sportoviště v lokalitě Radíkov střed)
-prodej domů
-změny v síti škol a předškolních zařízení
zadání změny územního plánu (vč.lokality
Radíkov – sportoviště)
-Multimediální park
-svazek obcí „Vodovod Pomoraví“ – změna stanov
/ zv /
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov:
Červenec 2002
- informace o jednání ve
věci
vodohospodářských
úprav pod vodárenskou
nádrží
- problematika hubení potkanů v Radíkově
- informace o stavu příprav oslav 110 let
SHD Radíkov
- stížnosti občanů na porušování nočního
klidu z pozemku pana Kouřila
- uplatnění požadavku u Lesů ČR na
opravu komunikací k TV vysílači
Srpen 2002
- zabezpečení sečení zelených ploch před
oslavami 110 let SDH
- vyřízení žádosti a povolení hudební produkce po 22,00 hod. a povolení ohňostroje
v rámci oslav 110 let SDH Radíkov
- odsouhlasení
priorit
v investování
v lokalitě Radíkov na rok 2003
- projednání návrhu na doplnění spoje do
Radíkova a podání žádosti na odbor dopravy MmOl

- příprava oslav 110 let SDH, předpokládaná přítomnost hostů
Září 2002
- jednání na odboru investic ve věci akce
Kanalizace Radíkov
- nutnost aktualizace seznamu vlastníků
chat a chalup pro potřeby Policie ČR i MP
(krádeže, vloupání)
- čerpání rozpočtu KMČ v roce 2002 (dodržuje se)
- urgence opravy osvětlení, opravy komunikací po plynofikaci Radíkova
- zajištění
sběrových
sobot
(šrot
12.10.2002, odpad 19.10.2002, ukončení
svozu TKO z chatových lokalit dne
29.10.2002

Plán jednání KMČ v roce 2002
21. října
18. listopadu
16. prosince

19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 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 /

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY JSOU PŘIPRAVENY
Jak již se stalo dobrým pravidlem i v letošním podzimu se uskuteční sběrové soboty:
Dne 12.10.2002 provedou místní hasiči sběr železného šrotu. Obracíme se na občany,
aby sběr vynesli před své domy až v sobotu ráno nebo jej ponechali za brankou. Hasiči sběr
vynesou.
Dne 19.10.2002 se uskuteční sběrová sobota na objemný komunální a ostatní odpad
z domácností, chat a chalup. Kontejnery TSMO a.s. budou přistaveny od 8,00-13,00
hodin. Přítomen bude i pracovník TSMO a.s., který usměrňuje třídění odpadu a organizuje
odvoz. Každý si musí odpad do kontejneru odložit sám. Žádáme všechny, aby odpad neodkládali na točnu v pátek nebo v sobotu brzy ráno, jak se stalo při jarní sobotě a ostatní za
něj museli odpad nakládat. Přistaven by měl být i kontejner na odpad ze zeleně.
/ zv /

DĚTSKÉ TÁBORY LETOŠNÍHO LÉTA V REKREAČNÍM STŘEDISKU CHATA POD VĚŽÍ
Také v letošním pěkném létě se dětské
tábory vydařily. Největšímu zájmu se těšily
turnusy spojené s výcvikem a jízdou na
koních. Proběhlo celkem 5 turnusů
týdenních a jeden 14-ti denní táborový
pobyt zaměřený na paravoltáž, kterého se
účastnilo 45 dětí. Dále se uskutečnil
klasický letní tábor, kterého se účastnilo 40
dětí. Pobyt byl spojen i s výcvikem na kajacích na místní vodárenské nádrži. Své 14-ti
denní basketbalové soustředění zde mělo i
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50 dětí. Dle majitelů se pobytové tábory vydařily a děti odjížděly se spoustou nových zážitků
a sportovci se zdokonalenou fyzičkou.
/ol/

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 1.11.
V DOBĚ OD 14,00-22,00 HOD. A V SOBOTU 2.11.2002 OD 8,00-14,00 HOD.
Městská část Radíkov je součástí 5. volebního obvodu jako 86. volební okrsek. Volby se
uskuteční v Klubu důchodců, který se na dva dny stane volební místností. Věříme, že naši
občané se účastní voleb v dostatečném počtu a svou účastí si vyberou odpovědně nové zastupitele, kteří budou řídit statutární město Olomouc a přitom nezapomenou na městskou
část Radíkov.
/ zv /

JE ČAS SE OHLÉDNOUT ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
I když nám není známo jaké bude postavení a vážnost Komisí městských částí u nového
vedení města, lze zpětně hodnotit působení vedení města v letech 1998-2002 jako dobu, ve
které se podařilo najít místo a roli KMČ v řízení města resp.městských částí. S KMČ se průběžně pracovalo, jejich názory a stanoviska se stala jedním z opěrných bodů při rozhodování
např. majetkoprávních komisí, Rady města Olomouce, potažmo Zastupitelstva. Zlepšil se
přístup jednotlivých odborů Magistrátu ke KMČ. Je s námi veden ve většině případů konstruktivní dialog a naše podněty a náměty se řeší i když mnohdy na náš vkus zdlouhavě.
To, že RMO a ZMO rozhodlo o posílení finančních prostředků pro KMČ na opravné práce
na majetku města nám dává pocit možnosti o něčem rozhodnout, zeptat se i občanů, co navrhují zlepšit a pak na základě vystavené objednávky realizovat v místě. Vždyť přidělené
finanční prostředky na rok 2002 ve výši 180 000,- Kč nám po projednání a schválení na jednání KMČ umožnily vložit peníze jak do oprav chodníků, vylepšení objektu KMČ, tak i výrazně přispět na důstojné oslavy 110 let SDH Radíkov a 742 let historie obce Radíkova.
Pokud jde o konkrétní akce, které se podařilo v letech 1998-2002 realizovat, tak
mezi ně patří:
Plynofikace Radíkova, sanace sváženiny na vodárenské nádrži, zřízení Klubu důchodců,
výsadba zeleně, nová fasáda na objektu města, kde je hasičská zbrojnice, Klub důchodců,
Detašované pracoviště Magistrátu a pracoviště KMČ, koupě prodejny městem od Jednoty a
její zprovoznění, drobnější úpravy vodohospodářské, oprava památek místního významu
(zvonice, Boží muka a kříž nad Radíkovem, kříž na ul. Malinovského), osazení laviček, orientační plán a směrové značení ulic, rekonstrukce veřejného osvětlení.
Z prostředků jiných investorů i zásluhou jednání KMČ proběhla rekonstrukce sítě nn a výstavba nové trafostanice, kabelové rozvody telefonní sítě, lokalitu Radíkova pokryl signál TMobile. Je připravena rekonstrukce rozvodné sítě nn na ulici Na Suchých loukách.
Město v uplynulém volebním období za nemalé prostředky napravovalo majetkoprávní
resty bývalého MNV Radíkov. Byla vykoupena řada pozemků soukromých vlastníků, na které byly kdysi rozšířeny místní komunikace, aniž bylo provedeno majetkoprávní vyrovnání s
vlastníky.
Za mínus považuje KMČ to, že se nepodařilo zahájit investiční akci Kanalizace Radíkov
především z důvodů nedořešených majetkoprávních záležitostí. Bohužel podíl na tom má
přístup a postoj i některých místních občanů.
Domníváme se, že i vzhled a upravenost této městské části se zlepšuje, a to i zásluhou
občanů, kteří zvelebují své nemovitosti.
/ zv /
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OSLAVY 110 LET MÍSTNÍHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RADÍKOV A 742
ROKŮ OD ZALOŽENÍ OBCE RADÍKOVA SE VYDAŘILY
Oslavy
byly
zahájeny
slavnostní valnou hromadou
SDH Olomouc – Radíkov, a to
ve zcela nezvyklém prostředí
ve velkokapacitním stanu na
místním hřišti za prodejnou.
Přesto se podařilo vytvořit
důstojné prostředí, a tak
předsedající
slavnostního
jednání a zkušený a vtipný
moderátor Petr Bernard mohl
přivítat
nejen
všechny
přítomné členy místního SDH,
zástupce okolních SDH, ale
především vzácné hosty.
Byli mezi nimi: senátor za
Valná hromada SDH Ol.-Radíkov-hovoří Prof.Dr.Mezihorák, CSc
ČSSD a náš volební obvod
Prof. Dr. Mezihorák Csc. s manželkou, primátor města Olomouce Ing. Martin Tesařík, náměstek primátora Ing.Czmero, radní Mgr.Ščudlík, vedoucí technického odboru Ing.Zapletal,
pan Švestka pracovník techn.odboru, dále starosta obce Radíkova u Hranic pan Lubomír
Foltýnek s manželkou, starosta SDH Radíkov u Hranic pan Sohr s manželkou (místostarostkou obce Radíkov).
Ve svém vystoupení starosta místního SDH připomněl nejen dobu minulou, kdy naši
předkové sbor zakládali, ale i dobu pozdější s problémy, které byly a přesto SDH vydržel.
Doba současná s podporou města patří již k těm lepším obdobím. Je stále co zlepšovat – to
připomněl ve svém vystoupení i velitel zásahové jednotky pan Čestmír Prudký. Přítomní členové SDH odhlasovali uvolnění peněžního daru ve výši 5 000,- Kč pro postižené povodněmi.
Hosté ve svých vystoupeních poděkovali za práci SDH, zamýšleli se nad rolí SDH
v současné době (nejen v době požárů, ale i povodní). Primátor města Ing.Tesařík předal
místním hasičům dar (hadici a proudnici) s příslibem, že zdroj tlakové vody bude následovat
v dalším období. Zdravici přednesli i zástupci pozvaných SDH z okolí i z obce Radíkova u Hr.
Jednání bylo ukončeno slavnostním obědem, rozdáním upomínkových předmětů (sklenice, publikace o historii a diář od senátora Prof. Dr. Mezihoráka, Csc.).
V poledne předvedli hasiči
z Hanáckého okrsku požární
útok na požářiště v lokalitě Pod
bořím s čerpáním vody z místní
vodárenské nádrže. Středem
obdivu se stala požární technika přistavená krajským HZS, a
to
vysokozdvižná
plošina
s výškovým dosahem 70 m i
těžké vyprošťovací vozidlo
HZS
ČD.
Se
zájmem
přítomných
se
setkala
i
výstavka
v propagačním
autobusu
Městské policie.
V poledních hodinách navštívil
Prostor hřiště byl využit k zábavě i občerstvení
naši akci také náměstek primátora
Ing.Horák.
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Pěkné počasí, bohaté občerstvení i sportovní soutěže vyplnily odpolední program. Současně již od dopoledních hodin probíhala výstavka v místním Klubu důchodců ke 110 rokům
SDH a 742 rokům od založení
obce Radíkova.
Veliké množství lidí se
sešlo na večerní zábavě na
hřišti za prodejnou. K tanci i
poslechu hrála skupina Bolero,
ve 22,00 hodin byl odpálen
slavnostní ohňostroj, který byl
pro místní občany i přítomné
hosty
nezapomenutelným
zážitkem. Nedělní program
pokračoval již ve volnějším
tempu, a to odpoledním
posezením
a
případným
tancem při dechovce Dolanka.
Souběžně
ještě
probíhala
výstavka v Klubu důchodců.
V odpoledních hodinách jsme
Diváci sledují a baví se při sportovních soutěžích
přivítali ještě náměstka primátora
Ing.Látala.
Přítomnost vedení města byla využita předsedou a místopředsedou KMČ k jednání o některých místních problémech, které bude nutno v dohledné době řešit.
Příjemné teplo a sluníčko doprovázely oba dva dny stejně jako bohaté občerstvení, které
připravili místní hasiči.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, patří zajisté poděkování za dobře připravenou akci.
/ zv /

NĚCO PRO PŘÍZNIVCE KONÍ !
JEZDECKÝ KLUB STÁJ OMEGA VÁS ZVE NA:

HUBERTOVU JÍZDU
RADÍKOV
KDE: jízdárna JK stáj Omega, na louce „Nad přehradou“
KDY: sobota 2.11.2002
PROGRAM: 
9,00 –10,00 veterinární přejímka

10,00
zahájení, vyjížďka

parkur ZM

MINI-MAXI

volba „Nej-Kůň“

ukončení s vyhodnocením

20,00 tradiční SOUD s bohatým programem

občerstvení zajištěno
S sebou:
veterinární potvrzení (kulaté razítko)
Vstupné:
účastník:100,- Kč (stužka + občerstvení)
dospělí: 3O,- Kč
děti: zdarma
vstupenka je slosovatelná
Kontakt:JK stáj Omega, Malinovského 27, 77200 Radíkov, Mobil: 605 774592

p.SOBOTKOVÁ
/as/
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Víte, že . . . .
.......... na poslední jednání Zastupitelstva
města Olomouce bylo konstatováno, že
Městská policie nasazuje do jedné směny
celkem 8 dvoučlenných hlídek na plochu
100 km2, což je zajisté málo. Proto třeba
není příslušníky MP vidět tak často i
v Radíkově, i když by jejich přítomnost
byla v určitých případech žádoucí…..
…….. v radíkovské vodárenské nádrži
byla v době prázdnin ulovena štika, která

……i když byli všichni upozorněni nejen
letáky, ale i v Radničních listech na to, že
na odkládací místa v chatových oblastech
lze ukládat pouze komunální odpad
z domácností v igelitových pytlích, přesto ti
méně chápaví odkládají matrace, sudy
apod. a pletou si stanoviště se sběrovým
dvorem nebo jarní či podzimní sběrovou
sobotou. Tím je ohroženo i pokračování
akce v roce 2003…..
……..počátkem září došlo ke vloupání do
chaty v lokalitě za přehradou….
……. dne 10.10.se uskutečnilo setkání ve
slavnostním sále Klášterního Hradiska na
pozvání primátora města Olomouce u příležitosti ukončení volebního období 19982002 členů Zastupitelstva města Olomouce a předsedů KMČ ……..

Martin a Tomáš s ulovenou 80 cm štikou

měřila 80 cm. Nejsem sice odborník na
rybolov, ale na místní poměry je to asi
slušný kousek. Radost udělala mladým
pánům Tomášovi a Martinovi Kacrovým
z chaty na ul.Přehradní. Snad bude přát
štěstí i těm ostatním……..
……….neoznačení rodinných domů, chat
a chalup evidenčními nebo popisnými čísly
způsobuje problémy pracovníkům České
pošty, ale i Policii ČR, která např. hledá
majitele vykradené chaty. Pokud tyto základní údaje chybí, nemohou poradit ani
členové KMČ. Tak dokonale svůj obvod
neznáme. Myslíme si, že stojí za to věnovat nějaký peníz na pořízení označení
nemovitosti. Vždyť mnohdy rychlá orientace lékařské záchranné služby, zejména ve
večerních hodinách, může rozhodovat o
zdraví občanů.…..
…… KMČ také požádala v rámci úpravy
jízdního řádu IDOS o posílení linky č.11
zejména v době, kdy autobus do Radíkova
nezajíždí více jak hodinu. Zda náš požadavek bude akceptován, se dovíme z nově
chystaného jízdního řádu…..
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……… také regionální tisk (Olomoucký
den) ve svém obsáhlém článku uvedl program oslav 110 let místního SDH Radíkov.
Dále v návaznosti na povodňové události
v Čechách
cituje
slova
primátora
Ing.Tesaříka o nutnosti dovybavit Sbory
dobrovolných hasičů v okrajových částech
města (mezi nimi se zmiňuje i o Radíkovu)
další potřebnou technikou…….
……… místní hasiči se dne 21.9.2002
účastnili pohárové soutěže v Dolanech,
kde se časem 30 sec. umístili na 11. místě. Soutěže se účastnilo celkem 14 družstev……….
…………naše KMČ podala urgenci na
provedení oprav místních komunikací po
zimě 2001/2002 již v dubnu, ale bohužel
vyspravení děr jsme se nedočkali. Odbor
dopravy nám neodpověděl. Jelikož dle
vyjádření některých pracovníků Magistrátu
se jedná opětovně o silnici III.třídy, pak
údržba spadá do správy olomouckého
kraje. Za této situace, kdy došlo
k přeskupení okresních správ silnic na
kraj, se asi v tomto kolosu opravy hned tak
nedočkáme. Lesy ČR jsme požádali o vyspravení komunikace směrem k TV vysílači. No uvidíme…..
/ zv /
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v říjnu
Schwarzová Bedřiška, Uhlíř Josef
v listopadu
Bednářová Anna, Eichlerová Marie, Krumpholcová Marie,
Kubáčková Věra
v prosinci
Večeřa Jindřich, Pilipová Eva, Švecová Květoslava, Střeláková Anna
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 /

Smuteční oznámení
Blízcí příbuzní a místní občané se rozloučili v uplynulém období se zesnulou paní Žofií
Zemánkovou.
Blahopřání
Novomanželům Pavlovi a Zuzaně Snášelovým přejeme hodně štěstí a lásky do dalšího společného života.
A místní hasiči vzkazují:
Pavle, ať tě žena miluje,
ať ti Hasiče a Fotbal nezakazuje,
ať s Tebou moc necvičí,
hodně štěstí a lásky Vám přejí
HASIČI

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 585385 296. Využijte služeb
tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na „Magistrát“. Od
pana Schwarze se vám dostane odborné rady i příslušných formulářů.
3) Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy,
notářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
4) Rozvoz plynu : 10.10., 7.11. 2002, další informace budou na vývěsce. Prázdné lahve
a peníze sbírá den předem: p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové.
5) Informace o frekvenci svozu sběrných nádob na komunální odpad
Počet sběrných nádob a frekvence jejich svozu vychází z vyhlášky města Olomouce
č. 3/2001, ve které je jejich dostatečný objem stanoven produkcí odpadu v množství
4 litry na osobu a den.
Frekvence svozu :
- týdně (tří a vícečlenné rodiny)
- 1x 14 dní – vždy v sudé týdny
Radíkovský informační zpravodaj 5/2002

8

-

1x měsíčně – vždy první svozový týden v měsíci

V případě nemoci, dovolené popř. jiných závažných důvodů je možno telefonicky požádat
o provedení svozu v náhradním termínu. Požadavky na změnu v počtu nádob a frekvenci
svozu je možno uplatnit i nadále prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouce.
Výměnu poškozených sběrných nádob zajistí Technické služby města Olomouce,a.s. automaticky.
6) Informace o využívání nádob na separovaný sběr odpadu
Kontejnery na separovaný sběr odpadu (papír, plasty, sklo) umístěné na území města
Olomouce jsou ve vlastnictví města a tudíž veřejně přístupné všem občanům. Podnikatelské
subjekty musí mít problematiku odpadů řešenu jinou formou.
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Olomouce

7) Skládky materiálu a vysazování stromů a keřů na veřejném prostranství
KMČ č.21 upozorňuje občany, že na případné skládky materiálu na veřejném prostranství (zábor pozemku města) je třeba mít povolení od Magistrátu města Olomouce. Je zakázáno svévolné vysazování stromů a keřů na pozemcích města bez řádného projednání
s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Dodržováním těchto zásad předejdete případným sporům.
8) Blíží se zimní období
Obracíme se na ty naše občany, kteří k parkování využívají veřejných komunikací, aby
v době, kdy se uklízí sníh a probíhá odvoz TKO neparkovali zejména v zúžených úsecích.
Pracovníci zimní údržby i TSMO a.s. odmítají oprávněně projíždět kolem parkujících aut,
neboť hrozí poškození vozidel. Ostatní občané se pak na KMČ obrací se stížnostmi na neprovádění svozu komunálního odpadu i zimní údržby. Buďte ohleduplní ke svým sousedům.
9) Svoz komunálního odpadu z 5-ti stanovišť v chatových oblastech bude ukončen
dnem 29.10.2002. Proto vážení chataři odpad na uvedená místa po tomto termínu neodkládejte.
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje:
Důchodci z Radíkova se po prázdninové pauze opětovně schází
ve svém klubu. Ještě v době prázdnin byl uspořádán dne
9.7.2002 zájezd na Dlouhé stráně spojený s prohlídkou přečerpávací vodní elektrárny. Dne 4.9.2002 se uskutečnilo
posezení při příležitosti 75.narozenin pana Vojtěcha Šubrta. Dne
11.9.2002 se uskutečnila procházka na Kartouzku u Dolan. 26.9.
bylo v Příkazích uspořádáno zábavné odpoledne s prohlídkou skanzenu a občerstvením,
které bylo organizováno sociálním odborem Magistrátu města Olomouce. Ve skanzenu hrála
všem přítomným živá hudba, a tak si zájemci mohli i zatančit.
Bližší informace o našem programu se dozvíte, když nás v KD navštívíte i vy, kteří ještě váháte a mezi nás dosud nechodíte.
/jsch/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov rozehrál další
ročník svého působení ve II. lize. Zatím se mužstvu nedaří tak, jak jsme
všichni očekávali. Věříme, že se forma vrátí a mužstvo se do konce pod-

Radíkovský informační zpravodaj 5/2002

9

zimní části posune na střed tabulky. Novým hráčem týmu se stal Aleš Foukal.
ROZPIS UTKÁNÍ II. LIGY
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

30.8.
7.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
28.10.
9.11.
16.11.
23.11.

Radíkov
SK Kopeček
Radíkov
Mapros Hammers
Radíkov
Porfin Chválkovice
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
FC Literpool
Radíkov
Draci A
Radíkov

HOSTÉ
Věznice Olomouc
Radíkov
Galatasaray
Radíkov
M Contakt
Radíkov
RK Dachi
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
Dědečci
Radíkov
Pergola

VÝSLEDEK
PODZIM 2002

VÝSLEDEK JARO
2003

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

/mn/

INZERCE
Rekreační středisko Radíkov – chata „Pod věží“
nabízí: ubytování, stravování, svatební hostiny, různé oslavy, letní tábory, školy v přírodě
Kontakt: Ing.Lorencová: 585385040 mobil 606580163
/Lorencovi/

Vedoucí prodejny paní Zabloudilová hledá do prodejny
pracovní sílu na výpomoc (zkrácený pracovní úvazek).
Podrobnosti sdělí přímo paní vedoucí. Jinak jste všichni
zváni k nákupům. Sortiment prodejny je bohatý a najdete
zde potraviny, drogistické zboží i jiné věci, které potřebujete ke své spokojenosti. Sledujte i
akční ceny !

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

Majitel chaty nad přehradou pan Milan Ženčák nabízí za odvoz starší buňku. Nutná osobní
domluva.

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:
STUDNA NAD ŠPITÁLEM
Již před delší dobou požádali občané bydlící na vrchním konci u lesa MNV o upravení studánky nad špitálem v lese. Proto byla voda ze studánky poslána na zkoušku a uznána za
dobrou pitnou vodu, snad nejlepší v naší vesnici. MNV požádal lesní správu ve Šternberku o
Radíkovský informační zpravodaj 5/2002

10

povolení a lesní správa žádosti vyhověla. Bylo tedy začátkem prosince započato s prací.
Nejdříve byla studýnka, která byla jen asi 40 cm hluboká prohloubená na 1m a do studánky
spuštěná jedna 80 cm roura. Na ni pak byly posazeny ještě další čtyři roury. Důl dokola byl
zasypán hlínou. Aby se hlína na strany nesesypala, byly položeny na kraje silná dřeva. Aby
mohla spodem voda protékat, byly položeny pod násep betonové roury. Na horu byla namontována pumpa. Povrch kolem studny a cesta k ní byla upravená. Práce byla provedená
dílem brigádami zdarma a dílem hrazena MNV.
POŽÁRNÍ SBOR
17.12. 1958 konala se valná hromada hasičské jednoty v pohostinství „Jednota“ u Typnerů.
Valná hromada byla hojně navštívena. Při zhodnocování činností požárního sboru byly kritizovány různé nedostatky. Nově zvolení funkcionáři slíbili, že se v nastávajícím roce vynasnaží, aby činnost požárního sboru se zlepšila.
TELEFON
Ku konci roku 1958 byla opravená telefonní linka do naší obce.
Druhá linka byla natažená na pevnůstku za Radíkovem, kde je skladiště pro barvy a jiné
chemické výrobky. Třetí linka byla natažena až do hájenky zvané „Zdiměř“, kde je hajným
pan John.
ÚMRTÍ V NAŠÍ OBCI R. 1958
V roce 1958 zemřeli v naší obci tito občané:
Sládeček Josef zemřel 25. února ve věku 66 roků.
Marie Šenková zemřela 10. března ve věku 82 roků.
Odon Bocan zemřel 6. dubna ve věku 64 roků.
Bertina Procházková 30. dubna ve věku 70 roků.
Antonín Melcer zemřel 9. června ve věku 81roků.
Adolf Titz zemřel 4. srpna ve věku 60 roků.
Zvěř Jiří zemřel 25. listopadu ve věku 63 roků.
ROZPOČET OBECNÍ
Obecní rozpočet na rok 1963 byl vyložen na MNV k nahlédnutí každé pondělí, středa a pátek, počínaje středou dne 10.X. 1962. V pátek dne 19. října 1962 v 19. hodin na MNV odbývala se schůze Místního národního výboru s občanstvem.
Program:
Přípravy obce na rok 1963, hospodaření obce v roce 1962, dále bylo občanstvo uvědoměno,
jak bude obec v roce 1963 upravená.
Rozpočtení příjmů a vydání na rok 1963.
Celkový příjem v roce 1963 činí Kčs 9.100
Vydání.............. Kčs 37.000 a to:
Vodní hospodářství............................................................ ……… 8.000,- Kčs
Doprava...........................
8.000,- Kčs
Školství a kultura..........................................................................
3.100,- Kčs
Vnitřní správa............................................................................... 14.300,- Kčs
Místní hospodářství......................................................................
3.000,- Kčs
---------------------------Celkem Kčs.
37.000,- Kčs
POSTAVENÍ VODNÍ PUMPY
Aby bylo ulehčeno obyvatelům na konci vesnice donášení vody, postavil MNV směrem na
Kopeček na louce u zřídla pumpu, což bylo velmi potřebné obzvláště v zimním období, kdy
obyvatelé byli nuceni donášeti vodu z pumpy, která je ve středu obce. Pumpa byla postavena na Dolansku.
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ROK 1963
LETOŠNÍ ZIMA
Následkem kruté zimy, která trvala od 13.XI. 1962, kdy napadl první sníh, až do konce dubna
1963, jakou nepamatují ani staří občané, byla i naše obec následkem spousty sněhu poškozená tak, že bylo nutné ihned z jara přikročiti k opravě cest.

………A ZÁVĚREM ……

Závěrečná fáze hašení požáru při ukázkovém cvičení v rámci oslav 110 let SDH Olomouc - Radíkov
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