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

Zimní idylka, lesy kolem Radíkova, hezké bydlení i možnost rekreace, dobré spojení
s centrem. To jsou plusy pro olomoucké občany. Informace poskytnuté vedením města
ve věci termínů realizace kanalizace v Radíkově nepotěšila nejen občany této městské
části, ale sebrala chuť do práce i členům KMČ. Stanovení tak vzdáleného termínu nám
dává pocit, že se tato kauza ocitá opět na chvostu priorit v oblasti investování města
Olomouce. Vládne mezi námi nespokojenost a beznaděj, že peníze na investice se utápějí v centru ve věcech zajisté sloužících většímu počtu obyvatel, ale kýžené a slibované dokončení infrastruktury nejen v této městské části mizí v mlze…………………………
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 2.12.2003 - 28. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti,
nájem bytů
-prodej domů
-rozpočtové změny
roku 2003+dodatky
-plavecký stadion,
-energetická koncepce
-rozvojová plocha
Příkopy
-program prevence kriminality pro r.2004
-zvýšení provozní dotace MFO
-FRB, novela vyhlášky
-změny jízdních řádů k 14.12.2003
-zvláštní užívání komunikací
-změna plánu investic SMV, a.s. Olomouc
-zpráva ze služební cesty Florencie
-informace o naplňování plánu ÚPNSÚ –
změna č.XII
dne 19.12.2003 – 29.schůze RMO
-stanovisko k požadavkům NKÚ
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpočtová změna
-informace o postupu příprav aquaparku
-smlouva s ČD, informační středisko
-návrh na využití objektu jeslí Junngmanova
smlouvy s DPMO a.s. na rok 2004
-dohoda o užívání podzemního parkoviště
-vánoce 2003 a 2004, požadavek na předložení hodnocení vánoc 2003
-rozpracování
usnesení
ZMO
dne
16.12.2003
dne 13.1.2004 – 30.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-řešení předprostoru krematoria
-aquapark-lokalita Pod Vlachovým
-projekt Bezbariérová Olomouc
-jmenování nového ředitele MP Bc. Pavla
Skalického
-tržní řád
petice „Stop dalším supermarketům
v Olomouci“
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-5. městský bál
dne 27.1.2004 – 31.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-ZOO nákup zvířat
-bytové záležitosti
-zpráva o aktualizaci evidovaných žádostí
o městský byt
-prodej domů
-změna plánu investic a oprav na rok 2004
-dodatek smlouvy s TSMO a.s.
-Katolický dům
-veřejné osvětlení akce r.2004
-chodníky-akce v roce 2004
-rekonstrukce kanalizace Dolní Novosadská
-podpora terénní sociální práce 2004
-projekt v rámci strukturálních fondů EU,
ŽEL-TRAM
-smlouva s DPMO a.s. -poskytnutí investiční dotace
dne 16.12.2003 – 8.zasedání ZMO
-rozpočtové změny 2003
-analýza sítě základních škol v Olomouci
-majetkoprávní záležitosti
-fond bytové výstavby
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný hrací automat
-obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání TKO
-schválení rozpočtu města Olomouce na
rok 2004
-program prevence kriminality–darovací
smlouva
-nové názvy ulic
Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení
kopie) na informačním centru vedle orloje
v budově radnice na Horním náměstí nebo na
internetových stránkách Statutárního města
Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.
/zv/
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Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Prosinec 2003
-projednání došlé pošty
-seznámení s plánem investic na rok 2004
-odsouhlasení termínů jednání KMČ v roce 2004
-zajištění přání občanům k Vánocům a
novému roku 2004
Leden 2004
-projednání došlé a odeslané pošty
-informace o předvánoční návštěvě zástupců KMČ v místním Klubu důchodců
-problémy kolem zimní údržby
-výzva členům KMČ k předložení návrhů
na „drobné investování“ v roce 2004. Budeme vycházet i z již registrovaných požadavků
-požadavek na Magistrát k rukám náměstka primátora Ing.Pokorného ve věci
společného počítače pro Klub důchodců,

KMČ, Detašované pracoviště a
pobočku městské knihovny

Místní

Plán jednání KMČ v roce 2004
15. března
19,00 hod.
19. dubna
19,00 hod.
17. května
20,00 hod.
21. června
20,00 hod.
19. července
20,00 hod.
16. srpna
20,00 hod.
20. září
19,00 hod.
18. října
19,00 hod.
22. listopadu
18,00 hod.
20. prosince
18,00 hod.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Jednání je veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na
stránkách www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY 2004 SE JIŽ PŘIPRAVUJÍ
I když ještě vládne zima, termíny
jarních sběrových sobot jsou
stanoveny. Je to cca o týden dříve
než v roce 2003, a tak můžeme
doufat, že počasí vyjde a nebudeme
uklízet pod sněhem.
Místní hasiči zajistí již tradičně
sběr železného šrotu, který se
uskuteční v sobotu 13.března
2004. Cca v době od 9,00-12,00
hod. Železný šrot možno připravit
před dům na chodník nebo okraj
komunikace nejlépe v sobotu ráno.
Svoz ostatního objemného
komunálního odpadu a různých
složek nebezpečného odpadu
(lednice, staré barvy, baterie apod.) zabezpečí TSMO a.s. v sobotu 20.března 2004, a to
již tradičně v době od 8,00-13,00 hod. Odpad je nutno dovést na točnu autobusů kam budou průběžně přistavovány kontejnery. Žádáme všechny, aby odpad na točnu neukládali
předem. Je povinností zájemců, aby si odpad do kontejneru uložili sami a dbali pokynů přítomného pracovníka TSMO a.s.
Využijte obou těchto příležitostí a zbavte se nepotřebných věcí !!
Doma překáží a v lese nemají co dělat. Chraňme přírodu, která nás obklopuje.
/zv/
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DŽAMBO MZUNGU.
Byl to jeden ze snů. Z mnoha. A sny se mají plnit. V Amsterodamu 9 minus a po 12 hodinách letu v 10 večer 25 plus. Pár metrů od rovníku.
Je to jiný svět. Zprvu několik
dní nechápete. Pak jejich život
přijmete za svůj. Pochopíte.
Musíte jim dát vydělat. Vy bílí
jste strašně bohatí a my, my
musíme živit velké rodiny. Tam
vysoko v horách, po týdnu
pachtění, oni se smějí a já se
deru k naoko nesmyslnému cíli.
Pole, pole-pomalu, pomalu.
Pomůžeš s batohem? Hakuma
matata -žádný problém.
Je to jiný svět. Ten pohled
bere dech. Minus 15 a strašný,
strašný vítr. Tam dole pod
válejícími mraky plus 35 a
věčně zelená džungle. Jak
v nebi. Africký pán bůh, černí
průvodci a my. A v půl šesté,
ráno přichází tiše. Neskutečně ledové, zmrzlé,ohnivé, ale přece jen africké slunce. Gerard
nadává. Náš vojevůdce se zlobí, už jsme měli dávno pochodovat dolů. Pokukuje po mých
hůlkách . Jsou tvoje. Objímám se poprvé s černochem. Taková je Afrika.
O zážitky z cesty a výstupu na Kilimandžáro-5895 m.n.m. se s Vámi podělil Pavel Odstrčil z Radíkova

ČESKOMORAVSKÁ PROVINCIE KONGREGACE SESTER PREMONSTRÁTEK
působící na Svatém Kopečku , Sadové náměstí 152/39, oznamuje občanům v této městské
části, že dnem 1.března 2004 (pondělí) bude zahájen výdej obědů. Cena oběda je 40,-Kčplatí do 30.6.2004. Úhrada obědů předem na následující měsíc. Termín přihlášení k odběru
obědů je do 15.2.2004 písemně s uvedením adresy. Další možný termín přihlášení strávníků
je od 1.4.2004. Čas odběru naplněných nádob a převzetí prázdných na další den je 11.15 –
11.45 hod.
Podrobnější informace na tel.č. 585 385 465
2.ROČNÍK RADÍKOVSKÉ PATNÁCTKY
se běží dne 13.března 2004.

Je součástí Velké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje. Start a cíl je u TV
věže a běží se dva okruhy přes
Radíkov. Ceny vítězům předá ředitel
závodu Ing.Cahel. Občerstvení pro
závodníky
i pro pořadatele z řad
radíkovských občanů je zajištěno po
závodě v restauraci RS chata Pod
věží. Startovné pro místní účastníky
zdarma.
Tak co, bude někdo následovat úspěšné místní
běžce ??

Srdečně Vás zve Ing.Osladil z Radíkova.
Předstartovní hemžení při 1.ročníku Radíkovské patnáctky v roce 2003
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Víte, že . . . .
..........v měsíci únoru 2004 je dávána
do prodeje nová pohlednice městské
části Radíkov. Je to v pořadí již 8. pohlednice
Radíkova.
Ta
poslední
v novodobých dějinách byla vydána
v KMČ v roce 1998. Věříme, že se bude líbit. Všechny pohlednice i ty historické jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách městské části Radíkov……
…….problémy s váznoucí zimní údržbou komunikací, které vedly až
k výpadku spojů MHD v ranních hodinách vedly KMČ k jednání s TSMO a.s.
a údržbu provádějící firmou. Znovu se
určily priority a tak věříme, že konec
zimy již bude bez problémů. Osvědčují
se i posypové nádoby, kterých je rozmístěno již 7 a tak mají občané možnost si potřebný posyp zajisti sami nebo
slouží k odběru posypového materiálu
pro místního pracovníka TSMO a.s……
…….příležitost dělá zloděje a tak se
poberta procházející lesní cestou za
Radíkovem chopil na chvíli odložené
motorové pily a zmizel s ní v lese. Pozornost místního občana a nasazení

cvičené feny německého ovčáka na
stopu ještě v neděli v podvečer nebylo
zcela úspěšné. Asi po kilometrovém
sledování stopy za silného mrazu –10o
C Brita skončila se stopou u hráze na
ul. Přehradní. Druhý den v místě zlomu
stopy na úvozové cestě byl pes po téměř 24 hodinách nasazen na stopu
znovu a tentokráte po cca 250 m se
podařilo motorovou pilu v hodnotě přesahující 20 000,-Kč. nalézt schovanou
v huštině. Pila byla ještě v podvečer
předána majiteli. Krádež byla nahlášena majitelem pily na Policii ČR. Případ
nyní došetřuje Policie ČR z Velké Bystřice. ……
………..město
Olomouc
nechává
v současné době zpracovat nový generel cyklostezek ve městě Olomouci.
Nové trasy jsou navrženy i vedením od
Lošova kolem Božích muk nad Radíkovem směrem k TV vysílači, dále s odbočením dolů do Radíkova a pokračování od TV vysílače směrem k ZOO….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v únoru
Zdeněk
Střelák,
Jiřina
Adlerová,
Stanislav
Šubrt,
Doc.PhDr.Karel Frank CSc, Miluška Sedláčková, Božena Šubrtová, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová
v březnu
Ing.Stříbrnský Vladimír, Schwarz Josef, Menšíková Božena,
Meiznerová Helena, Kubíčková Marie, Krumpholc Milan, Melcerová Zdeňka, Machek Jiří
v dubnu
Kolková Věra, Aleňáková Marie, Tříska Jaroslav, Nádeníčková
Jaroslava, Mazáč Jiří, Titzová Marie, Nádeníček Jaroslav,
Machková Věra
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.
/zv/
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Upozornění:
1) Provoz místní pobočky Městské knihovny je
každou neděli od 9 - 11 hod.
2) Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města
Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385 296.
Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské
zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
Detašované pracoviště během měsíce února až do 29.března 2004
vybírá poplatky za komunální odpad a ze psů za rok 2004. U komunálního odpadu využijte i slev.
3) Rozvoz plynu (lahve PB) : 26.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 15.7., 12.8., 9.9.2004. Lahve
vybírá pan Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov !

4) I když se blíží konec zimy, upozorňujeme vás s ohledem na prováděnou zimní údržbu
komunikací na odstranění skládek z komunikací a taktéž omezení parkování na úzkých
místních komunikacích. Z důvodů možného poškození vozidel je zimní údržba mnohdy
nemožná. Dochází ke zcela zbytečným stížnostem vašich spoluobčanů na neprovádění
posypu nebo plužení.
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
V závěru roku 2003 dne 10.12.
mezi nás zavítal pan
Ing.Odstrčil a seznámil nás s velmi zajímavou náročnou
turistickou výpravu na africké Kilimandžáro, jehož vrchol je ve
výšce 5 895 m.n.m. Exotická cesta se uskutečnila počátkem roku
2003. Poutavé vyprávění bylo doplněno promítnutím videokazety.
Pod dojmem adventních televizních koncertů jsme i my udělali
mezi sebou peněžní sbírku ve prospěch Hospice na Sv.Kopečku a částku 2 200,- Kč pak
předali.
Rok jsme uzavřeli již tradičním
vánočním
posezením
za
účasti
JUDr.Sokolíčkové ze sociálního odboru
Magistrátu a zástupců místní KMČ a to
paní Prášilové a Ing.Zvěřiny. V předvánoční atmosféře jsme zhodnotili
končící rok 2003 a dohodli se, že i v roce
2004 se budeme rádi scházet. Nový rok
2004 jsme zahájili v Klubu důchodců
7.ledna. Načrtli jsme plán akcí na
1.čtvrtletí a shlédli videokazetu o
léčivých bylinách. Na další schůzce 14.1.
nás měli navštívit senioři z Lošova, ale
na poslední chvíli se omluvili, neboť měli
zahajovací schůzku v jejich novém klubu
v prostorách bývalé školy a školky.
Harmonika Pepíka Uhlíře dokáže navodit příjemnou náladu

Neohlášeně nás navštívily pracovnice pojišťovny Kooperativa z Olomouce a seznámily nás
s nabídkou úrazového a důchodového pojištění. Na schůzce 28.ledna nám paní Prášilová
promítla videokazetu z vítání občánků na olomoucké radnici své vnučky Janičky Čapkové.
Také jsme si prohlédli album svatebních fotografií se zaměřením na historické svatební šaty.
3.února navštívilo 8 našich členů nádherné představení „Edith-vrabčák z předměstí“
v olomouckém divadle. Všem se představení líbilo pro výjimečné pěvecké a taneční výkony
Radíkovský informační zpravodaj 1/2004
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účinkujících. Hned druhý den jsme přivítali doktorku Javůrkovou ze Sv.Kopečka. Téma besedy – chřipka, prevence a léčba, preventivní prohlídky, posilování imunity.
Na vaši návštěvu se těší vedoucí Klubu důchodců a také vaši kamarádi.
/jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
Poprvé v historii kam až sahá paměť současníků se valná hromada místního Sboru
dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov uskutečnila mimo „domácí hřiště“. Trvající problémy
s provozem Hospody u Martičky
vedly výbor uspořádat hodnotící
jednání na cizí půdě. Tou bylo
pěkné prostředí restaurace „U
Macků“ na Sv.Kopečku. I přes
obavy výboru vyrazil v předvánočním čase dostatečný počet
místních hasičů na Sv.Kopeček.
Hodnotící zpráva, kterou již
tradiční vtipnou formou přednesl
bratr Péťa Bernard, zaujala
nejen
přítomné
radíkovské
hasiče, ale i hosty a personál
hostince. Došlo ke zlepšení
práce
zásahové
jednotky,
dostavily se dílčí úspěchy
v soutěžích, ale stále je co
zlepšovat. Revizní zpráva dokladovala vyrovnané a uvážené hospodaření SDH. Vystoupení
zástupce Magistrátu, a to odboru ochrany p.Švestky i zástupce Krajského
HZS
z Olomouce daly náměty k další práci. Vedením schůze se dobře zhostil starosta SDH pan
Mirek Nemrava.
- Sbor dobrovolných hasičů v Radíkově se prostřednictvím Zpravodaje obrací na místní
mladé, které oslovila činnost a aktivity místního SDH a kteří mají chuť trávit volný čas
v partě kamarádů, aby neváhali a rozšířili naše řady.
- I v letošním roce zabezpečí hasiči sběr šrotu – jarní termín je sobota 13.3.2004.
- Užší přípravný plesový výbor pilně pracuje na organizačním zajištění „Hasičského plesu“
a dle důvěrných informací ani tentokráte nebude nouze o nějaké to překvapení a s tím
spojené „srandičky“.
Jde o jedinou akci plesové sezóny 2004 v Radíkově, a tak si ji nenechejte ujít!

-

se uskuteční v sobotu dne 21.února 2004 v hostinci „U Martičky“.
Začátek ve 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Melodik Šternberk.
Bohatá tombola a občerstvení. Vstupné 35,- Kč.
Srdečně zvou hasiči
/zv/
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Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov nezahálí ani v zimním
období. Pravidelné středeční tréninky pilně pokračují a celý tým se snaží být
na jarní část ligy připraven co nejlépe. Část mužstva odjela na týdenní
soustředění na hory, což zajisté přispěje ke zlepšení kondice. Příjemnou
zprávou je to, že po osmi letech sponzoringu od firmy Drogerie Lema
/L.Prudká/, kdy se klub díky finančnímu zajištění dokázal probojovat až do
2.ligy okresu, se podařilo najít dalšího nového partnera radíkovské malé
kopané-futsalu. Stala se jím firma MIZ s.r.o. /p.Mazače ml./ známá občanům Radíkova
z aktivní účasti na plynofikaci Radíkova. Nový sponzor bude hradit startovné družstva. Oběma sponzorům děkují vděční fotbalisté včele se svým manažerem.
/mn/

INZERCE
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vám všem
sděluje, že i místní zahrádkáři se mají na co těšit.
Stojan se semeny pro vaše zahrádky (to tu ještě nebylo!!) za velmi zajímavé ceny nenechá asi nikoho klidným. I jiného zboží je dostatek a
zajisté si vyberete.
/ za /

NOVÁ POHLEDNICE OLOMOUCE-RADÍKOVA JE DÁVÁNA DO PRODEJE
/NÁKLAD 2 000 KS/
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