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

Kvetoucí jarní příroda opětovně vytvářela kouzelné pohledy na tuto městskou část,
která se začínající výstavbou
nových rodinných domů mění
svou tvář.
K radíkovskému jaru patří již
tradičně stavění májky. Tohoto
úkolu se 1. května opětovně
ujali místní členové SDH a tak
již 8. rokem pokračují v obnovené tradici.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 6.4.2004 - 35. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti,
nájem bytů
-hřiště ZŠ Holice
-plavecký stadion,
rekonstrukce střechy
-povolení předzahrádek
-koncepce rozvoje
kultury
-program rozvoje cestovního ruchu
-výroční zprávy příspěvkových organizací
-příspěvky v oblasti sportu
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými
úřady
dne 20.4.2004 – 36.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2004
-energetické audity
-rekonstrukce kanalizace Dolní Novosadská
-dodatek „Organizačního řádu Statutárního města Olomouc“
-tropický pavilon ZOO Olomouc
dne 4.5.2004 – 37.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny v roce 2004
-generel dopravy v centru města Olomouce
-aquapark, studie, financování
-ceny města Olomouce za rok 2003
-kniha o Olomouci
-ul.Hrnčířská, rekonstrukce komunikace
-plán investic na rok 2005, projekční příprava
-úprava tarifních podmínek
-Památník bojovníků za svobodu a demokracii v Olomouci
-organizační změny v MmOl.
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-žádost Arcidiecézní charity
-koncepce kultury, pracovní skupina
dne 11.5.2004 – 38.schůze RMO
-státní dotace na bytovou výstavbu
v letech 1999-2001, výsledek kontroly
dne 18.5.2004 – 39.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-návrh plánu investic SNO a.s. na rok
2005
-ulice Andělská, ZOO Sv. Kopeček, rozpočtové změny
-smlouva s ČD a.s., příspěvek
-změna organizační struktury Městské
policie Olomouc
-oprava polní kaple Nemilany
-plán investic na rok 2005
-Hospic Sv.Kopeček
-petice „Klid pro sídliště“
-Aquapark, financování
-návrh programu na 1, ZMO dne 8.6.2004
-SKI areál Hlubočky
-financování modernizace ČOV
dne 25.5.2004 – 40.schůze RMO
-projednání výroční zprávy TSMO a.s.,
DPMO a.s., Výstaviště Flora Olomouc
a.s., Správa nemovitostí Olomouc a.s.
dne 8.6.2004 – 10.zasedání ZMO
-rozpočtové změny r.2004
-majetkové záležitosti
-prodej domů
-Fond rozvoje bydlení
-Aquapark
-vyhláška Cenová mapa
-Program prevence kriminality na rok 2004
-smlouvy s obcemi
-ceny města za rok 2003
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
Duben 2003
-projednání došlé pošty
-jednání s TSMO a.s. o
opravě komunikací po zimě
2003/2004
-stanoviska KMČ k návrhu prodeje pozemků města parc.č. 233 a 746
kú.Radíkov u Olomouce
-schválení rozpočtu KMČ pro rok 2004
Květen 2004
-projednání došlé a odeslané pošty
-informace z porady předsedů KMČ na
Magistrátě
-problematika Kanalizace Radíkov, opětovně bude iniciována schůzka s vedením
města
-ukončení pracovní smlouvy s p.Smetanou
u TSMO a.s., bude dán písemný dotaz na
systém zajištění úklidových prací

-dar vybavení na dětské hřiště od
p.Kaděrky
-dokončení
rekonstrukce
osvětlení
v lokalitě Na Suchých loukách
-projednání Zprávy městské policie
Plán jednání KMČ v roce 2004
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/

DO ČEHO INVESTUJE KMČ č.21 PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY V ROCE 2004:
Naše KMČ na dvou jednáních počátkem roku rozhodovala, kam budou vloženy finanční
prostředky přidělené Magistrátem města Olomouce. Jedná se o částku 180 000,-Kč, jejíž
čerpání se předpokládá na následující akce:
- ozelenění ul.Náprstkova
- rozšíření místního rozhlasu na ul. Lošovská a doplnění reproduktoru na ul. Zedníkova
- oprava havarijního stavu chodníků na ul.Malinovského
- oprava rigolu na ul.Na Pevnůstce
- odvodňovací žlab na ul.Na Pevnůstce
- vydávání Zpravodaje, novoročenky a jiné drobné opravy
U oprav chodníků se jedná o jejich vyrovnání a částečnou náhradu rozdrcených dlaždic,
neboť komplexní předláždění novou dlažbou před investiční akcí „Kanalizace Radíkov“
považujeme (s ohledem na veliké riziko poškození při kopání přípojek k rodinným domům) za mrhání přidělenými prostředky.
/zv/

NĚCO Z ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ O OBCI RADÍKOV
KMČ č.21 Olomouc-Radíkov nechala v závěru roku 2003 na objednávku zhotovit repliku
„Historické katastrální mapy Radíkov 1834“.
Použité prameny: Moravský zemský archiv Brno fond D 11, inventární číslo mapy 2159, Mapu vyhotovila firma APF.
Moravský zemský archiv poskytl obtahy císařských otisků pro zhotovení historické katastrální mapy
Radíkova u Olomouce. V letech kolem roku 1834 bylo poprvé provedeno zmapování parcel na katastru celého Rakouska Uherska. Originály map jsou kresleny ručně v barvách. Mapa obsahuje legendu
v českém jazyce a jsou zde zakresleny zajímavé podrobnosti. Vyhotovená mapa o rozměrech 100
krát 130 cm a je umístěna v kanceláři detašovaného pracoviště.
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/jb/

MISTROVSKÝ OUTDOROVÝ ZÁVOD V PŘÍRODNÍM VÍCEBOJI „HI_TEC NADORAZ
SURVIVAL 2004“ MĚL CENTRUM ZÁVODU V OL.-RADÍKOVĚ V RS POD VĚŽÍ /jde o otevřené Mistrovství ČR v survivalu hlídek a Akademické Mistrovství ČR v survivalu hlídek/

Klub sportů v přírodě SK UP Olomouc ve spolupráci s Asociací extrémních sportů a Českou
asociací univerzitního sportu uspořádal otevřené mistrovství republiky a zároveň akademické
mistrovství ČR v survivalu hlídek
ve dnech 4. – 6.6.2004. Centrum závodu bylo
v rekreačním středisku chata Pod věží. Jednotlivé etapy proběhly v okolí Olomouce. V pátek
byl závod zahájen nočním orientačním během s limitem dvě hodiny, zde se hodnotil počet
projitých kontrol. V sobotu probíhala celodenní etapa s kontrolními stanovišti, mezi kterými
Radíkovský informační zpravodaj 3/2004
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se přesouvali závodníci na
horských kolech. Na jednotlivých
stanovištích se uskutečnily další
soutěže – lezení na „Malém
Ráblu“ /skály v údolí řeky Bystřice u
Domašova/, boulder, slaňování,
plavání, kajak, kánoe, vysoké
lanové
překážky
v lanovém
centru v Olomouci na Lazcích.
Na všechno byl časový limit 10
hodin.
V neděli
absolvovali
závodníci nízké lanové překážky
v prostoru Pod bořím, jurmování
a závod na horských kolech. Po
těchto
vyčerpávajících
disciplinách, které prověřily jak
fyzické tak duševní síly účastníků
a ve 14 hodin proběhlo vyhlášení vítězů. V hlavní kategorii získali prvenství hned dvě družstva: Michal Hlaváč s Matějem Stejskalem a Miroslav Venera s Martinem Pádivým, třetí místo patřilo Luďkovi Bendákovi s Františkem Dudou. V kategorii žen zvítězily Andrea Kosářová
s Barborou Hynkovou.
/jb/

POZVÁNKA NA 8. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE, KÁCENÍ MÁJE A TANEČNÍ
ZÁBAVU POD ŠIRÝM NEBEM.
Místní Sbor dobrovolných
hasičů
pořádá
v sobotu dne 12.června
2004
tradiční nohejbalový turnaj za účasti 16
mužstev z blízkého i
vzdáleného okolí na hřišti
za prodejnou potravin v
Radíkově. Přijedou mužstva až z Opavy, Radíkova u Hranic i okolí. Po
rozlosování do skupin
budou zahájeny v 8,30
hod. jednotlivé zápasy.
Finále se uskuteční cca v
16,30 hod. Vyhlášení
vítěze, předání cen a
slavnostní kácení májky
se uskuteční v 19,30
hod.
Účast na předání cen přislíbil i primátor města Olomouce pan Ing. Tesařík Martin. Lze
očekávat, že bude předána i osobní cena pana primátora vítěznému mužstvu.
Přítomnost pana primátora po dvou letech /naposledy na oslavách 110 let místního SDH
v r.2002/ bude i příležitostí k neformálnímu setkání s občany této městské části.
Večer od 20,00 hod. bude již tradiční zábava se skupinou COMEBACK of Trifid. Po celý
den a večer je pořadateli zajištěno bohaté občerstvení /kuřecí stehna, makrely, uzený kabanos, vařená žebra, pivo, víno, limo a jiné/
Radíkovský informační zpravodaj 3/2004
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Na nedělní odpoledne 13.6.2004 cca od 12,00 hod. je připraveno posezení při reprodukované hudbě v prostoru hřiště. Pořadatelé zvou nejen všechny místní občany, chataře a chalupáře, ale i jejich přátele k příjemné zábavě.
/ km,zv/

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DOKONČENO
Dětský koutek pro naše nejmenší byl
doplněn o kládovou houpačku a dále o
krásného jezevčíka, kterého našim
dětem zakoupili v „P centru“ v Olomouci
pan Oto Kaděrka a paní Vybíralová
Pavla a věnovali našim dětem. Za toto
patří poděkování nejen od našich dětí a
jejich rodičů, ale i od místní KMČ.
S ohledem
na
blízkost
místní
komunikace budeme muset v krátkém
čase nechat zbudovat na straně ke
komunikaci zábranu, aby hrající děti
nevběhly pod projíždějící auta.
/zv/

Víte, že . . . .
..........naše KMČ usiluje o obnovu veřejné zeleně, a to náhradní výsadbu
v prostoru mezi parkovištěm a točnou
autobusů MHD, dále u prodejny vedle
tel.budky, ozelenění prostoru ul. Náprstkova naproti Kubíčkového a o výsadbu stromů za skácené ořechy na ul.
Malinovského……..
………se mění lokalita na konci
ul.Přehradní. Nový vlastník parcely, kde
byl dříve RD, začal stavět kanadský
srubový dům. Lze jen konstatovat, že
stavba do tohoto koutu krásně zapadá
a zajisté bude po dokončení co obdivovat……….

ho, byla trasována pod bytovkami a
zaúsťovala by u rybníka. Vše je ve fázi
počáteční a tak si návštěvníci Sv. Kopečka budou muset ještě počkat……..
………….separování /třídění/ komunálního odpadu se slušně ujalo i
v Radíkově. Některé kontejnery bývají
často přeplněny a tak by TSMO a.s.
měly uvažovat o jiném režimu svozu
nebo posílení počtu nádob………

………opětovně se začínají rozrůstat
černé
skládky
v úvozové
cestě
v prodloužení ul.Náprstkova. Na jedné
straně se snažíme zvelebovat, na druhé straně někdo naváží rumisko. Nebuďte nevšímaví, Městská policie nebo
přestupkové oddělení si zajisté s těmi
neukázněnými dokáže poradit……
……….je ve fázi přípravy výstavba nového
záchytného
parkoviště
na
Sv.Kopečku a malého obchvatu, kde by
komunikace odbočila někde u DvorskéRadíkovský informační zpravodaj 3/2004

/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v červnu
Krumpholc Jan, 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

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.

Smuteční oznámení:
Zarmoucená rodina oznamuje všem známým, že dne 6.6.2004 zemřela paní Božena
Šubrtová ve věku 89 let.
/zv/

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.
3) Rozvoz plynu (lahve PB) : 17.6., 15.7., 12.8., 9.9.2004. Lahve vybírá
pan Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov !
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
V Klubu důchodců se nadále pravidelně scházíme, a to vždy
ve středu v době od 16,00 – 18,00 hod. V dubnu jsme navštívili
jarní výstavu FLORA, kde mnozí z nás nakoupili sazenice. Také
jsme uskutečnili turistickou vycházku do Posluchova.
Odbor sociálně zdravotní Magistrátu města Olomouce nám
zorganizoval autobusový zájezd do Dvora Králové na Safari, který
se všem účastníkům velmi líbil. V květnu jsme obnovili tradici oslavy svátku matek s malým
pohoštěním i za účasti JUDr.Sokolíčkové z Magistrátu města Olomouce. Postupně jsme také
oslavili „70“ a „65“ členů našeho klubu, a to p.Nádeníčka Jaroslava a paní Smetanové M. a
p.Tomečkové. Opět jsme se účastnili májových oslav s pěkným programem i tancem, a to
v Dolanech a poté i ve Slavoníně spolu se zástupci ostatních klubů důchodců. Obě akce se
líbily a přítomní se velice dobře bavili. Opětovně jsme navštívili divadlo v Olomouci na baletním večeru „Pocta A.Dvořákovi“. Měsíc jsme ukončili turistickou vycházkou na Sv.Kopeček
Radíkovský informační zpravodaj 3/2004
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spojený s návštěvou galerie Fojtství. Výklad nám poskytla paní Marie Hanáková. Akce se
všem přítomným líbila. Těšíme se, že i vy se zapojíte do činnosti našeho Klubu důchodců.
/jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
Okrsková soutěž v Lošově byla
pro naše hasiče tentokráte
úspěšná

Dne
15.5.2004
proběhlo
v sousedním Lošově okrskové
kolo za účasti družstev Lošova,
Holice, Chválkovic, Droždína a
Radíkova. Družstvo Radíkova
konečně zhodnotilo poctivou
přípravu pod vedením bratra
Cvoligy a ve složení Veverka
David,
Řezníček
Tomáš,
Rudický Jan, Langer Vladislav,
Hudec Lukáš, Hoserek Tomáš
a Bocan Martin dosáhlo na

Čekání na start …………

skvělé druhé místo v čase těsně nad
28 s. Tento čas je časem, který
historie a kroniky SDH nepamatují.
Zastoupení měl Radíkov tentokráte i
ve sboru rozhodčích, a to v podobě
starosty SDH Mirka Nemravy.
Vítězem se staly Chválkovice, které
se zřekly účasti ve druhém kole a
tak budou moci naši hasiči potvrdit
své kvality i ve druhém kole, které
proběhne o víkendu 20.6.2004.
A takto se „létalo“ přes překážky

-

-

Tradiční stavění májky bylo doprovázeno v odpoledních hodinách turnajem ve stolním
tenise, který vyhrál Pavel Hudec.
Jelikož většina členů fotbalového klubu je členy SDH, patří do této rubriky i rozloučení se
závěrem fotbalové sezóny 2003/2004, které se uskuteční na hřišti za prodejnou „Country
večerem“, a to dne 26.6.2004 se skupinou Druhery nerw. Vstup volný, občerstvení jako
vždy bude zajištěno.
Na 27.7.2004 je plánována účast na soutěži pořádané SDH Kobylí na Jižní Moravě, kam
jsme byli pozváni.
Termín cyklovýletu, ani zápasu svobodní ženatí nebyl určen.
/km/
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Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov navázal na kvalitní
zimní přípravu a stále se ve II.lize drží na pěkném 4. místě. Tvrdou prohru
v poměru 6:0 s týmem Dědečci odčinili radíkovští hned v dalším kole
pěknou výhrou v poměru 6:1 s týmem FC Čonkin.
Místní fotbalisté děkují za pěkný sponzorský dar v podobě dvou míčů
panu Otovi Kaděrkovi, který si postavil dům na ul. Zedníkova a patří
mezi nové obyvatele městské části Radíkov.
Jarní část ligy začala a náš vstup byl úspěšný, mužstvo se drží………
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2003/2004
DATUM
UTKÁNÍ

HOSTÉ

DOMÁCÍ

(jaro)

3.4.
9.4.
17.4.
20.4.
30.4.
4.5.
14.5.
19.5.
29.5.
5.6.
10.6.
18.6.
26.6.

Topmo.Bukovany
Radíkov
Věznice Olomouc
Radíkov
FC Nová ulice
Radíkov
Dědečci
Radíkov
Draci
Radíkov
FC Literpool
1. FC FaJ
Radíkov

Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
Step a style
Radíkov
Foerstrova
Radíkov
FC Čonkin
Radíkov
SK Kopeček
Radíkov
Radíkov
RK Dachi

VÝSLEDEK
PODZIM
2003

VÝSLEDEK
JARO 2004

1:0
5:2
1 :3
5:2
1:2
0:0
1:0
0:0
3:2
1:1
0:0
2:6
5:2

0:1
3:3
2:1
3:0
1:3
2:3
6:0
6:1
3:4
2:1

Místní derby se Sv.Kopečkem skončilo úspěchem mužstva Radíkova, které brankami pánů Řezníčka a Heitla zvítězilo 2 : 1.
/mn/

INZERCE
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová zve k nákupům
nejen místní občany, ale i chataře a chalupáře, kteří
se opět nastěhovali na své nemovitosti a pomáhají
zvyšovat tržby v naší prodejně. Zboží je dostatek a zajisté si vyberete.
/ za /
xxxxxx

Nově otevřená zahrádkářská prodejna ve Vel. Bystřici /areál bývalého cukrovaru/
Vás zve k nákupům agrochemikálií, hnojiv, zeminy, drobného nářadí. Zabezpečena je i
poradenská činnost. Otevřeno : Po-Pá: 8,00-17,00 hod., So: 8,00-11,00 hod.
/ha/

xxxxxxx
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Rekreační středisko Radíkov – chata „Pod věží“

Nabízí: ubytování, stravování, svatební
hostiny, různé oslavy, školy v přírodě
Kontakt na všechny akce: Ing.Lorencová:
585385040, mobil +420736209252,
e-mail:o.lorencova@guick.cz
/lo/

POHLED NA MĚSTSKOU ČÁST RADÍKOV S KVETOUCÍMI STROMY JE ÚŽASNÝ

RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21
Olomouc-Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy v městské
části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 200 ks. Redakční rada: Ing. Bednář Jan, Ing. Zvěřina Jan. Foto: Ing. Zvěřina, Ing.Bednář. Adresa: KMČ č.21 Olomouc-Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc-Radíkov.
Zpravodaj je i na www.olomoucko.cz/radikov
Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@mora.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,
Tiskne: ČD a.s., Tiskárna, Nerudova 1, 772 00 Olomouc.

vychází:11.6.2004
Radíkovský informační zpravodaj 3/2004

10

