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

Krásnou dovolenou vám všem, dětem hezké prázdniny nejen na horách a u vody,
ale i v Olomouci-Radíkově
přeje KMČ č.21 Olomouc -Radíkov
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 17.5.2005 - 69. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti a
prodej domů
-vypořádání příspěvkových organizací za rok 2004
protipovodňová
opatření
-půjčky ISPA
-komunikace Slavonín-Nemilany
-počet obyvatel v Olomouci
-komise RMO a KMČ /změny/
-parkoviště Hynaisova
dne 31.5.2005 – 70.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny
-zrušení vyhlášky 2/2001 o čistotě
-Římská ulice – rondel
-označení objektů tabulkou „Kulturní památka“
-Statut KMČ /schválení/
-kontrola výběru správních poplatků
-petice /přehodnocení účelu ul.Lazecká/
-hasičská zbrojnice Černovír
dne 7.6.2005 – 71.schůze RMO
-schválení zprávy auditora Výroční zpráva
TSMO a.s., DPMO a.s., Výstaviště FLORA
a.s., Správa nemovitostí Olomouc a.s. za
rok 2004
-investiční dotace DPMO a.s.
dne14.6.2005 – 72.schůze RMO
/nesouhlas
-majetkoprávní
záležitosti
s pronájmem parcely č.589 kú.Radíkov u Ol.
p.L.Basemansové/

-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2005
-plán investic SMV a.s.
-urbanistické studie rodinných domů 2004
-Dolní náměstí – rekonstrukce
-půjčky ISPA /návrh/
-Aquapark /problematika financování/
dne 28.6.2005 – 73.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-rekonstrukce výstaviště FLORA
-petice – Východní tangenta
-Image materiály-propagační řada na rok
2005
-projekt Bezbariérová Olomouc
-podpisový řád
-strukturální fondy, návrh směrnice
-Církevní konzervatoř-žádost
-příspěvky v oblasti sportu
-analýza objednávky veřejných služeb
dne 21.6.2005 – 17.zasedání ZMO
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny 2005
-zrušení vyhlášky 2/2001
-závazná vyhláška č.6/2005 /Cenová mapa stavebních pozemků s účinností od
1.7.2005/
-hospodaření dobrovolného svazku obcí
„České dědictví UNESCO“
-plán kontrolní činnosti na II.pol.2005
-změna regulačního plánu MPR
změny č.I. regul.plánu Sídliště PovelČtvrtky
-Aquapark /odsouhlasení/
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/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Červen 2005
-projednání došlé pošty
-seznámení se Statutem
Komisí městských částí
schválený RMO
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-uzavření ankety na bioodpad
-dopis zástupkyně veřejného ochránce
lidských práv Anny Šabatové k problematice diagnostický ústav Sv.Kopeček
-příprava na jednání s Městskou policií
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-projednání příspěvku pro Stáj Omega
-evidence městských studní na pozemku
města
-zhodnocení sportovního dne pořádaného
místním SDH
Plán jednání KMČ v roce 2005
18.července
22.srpna
19.září

20,00 hod.
20,00 hod.
19,00 hod.

17.října
21.listopadu
19.prosince

19,00 hod.
18,00 hod.
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 nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

PRODEJNA POTRAVIN ZAŽÍVÁ OPĚT ZMĚNY
S posledním dnem měsíce června 2005 dochází na prodejně v Radíkově ke změně vedoucí prodejny, odchází sl. Gračková a jako nová vedoucí nastupuje paní Marie Kohoutková.
Výměna vedoucí prodejny je doprovázena s ohledem na očekávanou inventuru poklesem
sortimentu výrobků. To nepřispívá pověsti prodejny, ani neláká zákazníky. Telefon KMČ na
manažerku firmy Pramen s.r.o. ve věci prodejny nikdo nebral a ani na odeslané SMS nikdo
neodpověděl.
Snad se vše povede, personál se stabilizuje a prodejna získá další zákazníky. Jsou
prázdniny, chaty a chalupy se naplnily, a tak by se snad mohly pozvednout i tržby. Zájem
nás zákazníků podepírá další existenci prodejny, kterou jsme si vybudovali. V žádném případě nelze skloubit nízké ceny při malém zájmu kupujících. Možnosti KMČ potažmo i vlastníka
objektu, který je v majetku města jsou malé. Jediné, co se nám podařilo prosadit, je to, že
objekt je veden na soupisu majetku města jako „objekt neprodejný“.
/zv/

Na Hané se ve dnech 27. až 29.5. uskutečnil druhý ročník mezinárodního
mistrovství České republiky v přírodním víceboji „Iriver Nadoraz survival
2005“.
Závod uspořádal Klub sportů v přírodě při Sportovním klubu
University Palackého Olomouc. Závod probíhal v okolí Olomouce a
centrum bylo v rekreačním středisku chata Pod věží v Radíkově.
Nadoraz je pro mužské, ženské a smíšené dvojice všech výkonnostních kategorií. Byl to třídenní závod se třemi etapami typu
scorelauf. To znamená, že závodníci si po určitý časový limit vybírají
v terénu rozmístěné kontroly tak, aby nasbírali maximální počet
bodů.
„Iriver Nadoraz survival 2005“ je vrcholný český
závod v jednom z nejatraktivnějších moderních
sportovních odvětví. Jeho náplní je spojení
většiny přírodních sportovních disciplín –
orientační běh, cross, MTB, lezení na skále,
kajak, plavání, lanové překážky, slaňování … - do
jednoho závodu. Nadoraz tedy spojuje tvořivost a
strategii s nároky na vytrvalost a odolnost.
Víkendový závod začal páteční noční etapou orientační běh v lesích mezi Radíkovem, Pohořany a Hrubou Vodou. V sobotu ráno vyrazily dvoRadíkovský informační zpravodaj 4/2005
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jice na celodenní etapu. Před sebou měly síť kontrolních stanovišť s různou bodovou klasifikací, jejichž pořadí a výběr si volili závodníci sami. Mezi kontrolami se přemisťovali na horských kolech a většinu potřebného vybavení si vezli s sebou. Určitě jste byli svědky návratu
dvou členných hlídek, když se vracely v sobotu odpoledne z náročného dne. V Hynkově plavali na kajacích, v lanovém centru na Lazcích zdolávali lanové překážky a na tzv. Malém Ráblu, což jsou skály u Domašova n. Bystřicí, předváděli svoje horolezecké umění. Sám jsem
viděl neuvěřitelnou věc, kdy subtilní dívenka na horském kole vlekla ulicí Na pevnůstce na
laně svého partnera a ten byl tak vyčerpaný, že se za to ani nestyděl. V neděli proběhla krátká
technická etapa v outdoorových dovednostních disciplínách. Mimo jiné i vodní orientační
závod na naší přehradě. V zadní části byla napnuta čtvercová síť z lan asi dva metry nad vodou a z ní visely provázky s kleštěmi, které mají asi šest hrotů složených do různých obrazců.
Těmito kleštěmi závodníci procvakávali plastové startovní průkazy. Samozřejmě měli plastové mapy a v nich zakresleny ty správné kontroly.
Ještě je třeba objasnit, co
znamená krásné „české“ slovo survival. Je to: přežití, vytrvání,
překonání. Vyřešit, zvládnout a
překonat překážky, které jsou
závodníkům kladeny do cesty
během dlouhotrvajícího závodu,
nevzdát se. Prověřuje mnohé
dovednosti a fyzickou připravenost, schopnost řešit rozličné
situace okořeněné, díky dlouhému trvání i o psychickou
zátěž. Je pestrý, takticky
náročný a oprávněně se od něj
očekává
něco
nového
a
překvapivého.
Ještě
jedno
krásné „české“ slovo vyžaduje
stručné vysvětlení - outdoor zjednodušeně řečeno se jedná o
velmi rozmanité sportovní aktivity
venku v přírodě.

Závěr závodu v areálu RS Chata pod věží
/jb/

9. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE A KÁCENÍ MÁJE NARUŠILO POČASÍ
Tak jako každoročně i letos parta
nadšenců převážně z řad členů
místního Sboru dobrovolných hasičů
Olomouc-Radíkov, mnohdy i s rodinnými příslušníky, připravila na
sobotu 4.června a neděli 5.června
2005 nejen vlastní nohejbalový
turnaj, ale i zázemí v podobě bohatého občerstvení jak na sobotu tak
i na neděli.
Počasí tentokráte
vydrželo bez deště jen cca do 16
hodiny, a tak se závěr turnaje
odehrával již za střídavých dešťových
přeháněk.
Zájem o turnaj je rok od roku
Radíkovský informační zpravodaj 4/2005
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větší. A tak letos nastoupilo dokonce 17
mužstev, a to především z toho důvodu,
že na poslední chvíli /bez potvrzení
účasti pořadateli/ přijelo mužstvo až
z předměstí Opavy. Pořadatelé nakonec
tým do turnaje zařadili rozšířením jedné
základní skupiny na 5 mužstev. Toto
mužstvo nakonec prohrálo až ve finále
s týmem POŠTY /tradičním účastníkem
turnajů/. S ohledem na rozpad mužstva
Moráků se nakonec žádný z místních
týmů do finále neprobojoval.
S ohledem na zajištěný odbyt piva
značky ZUBR i tentokráte přerovský
pivovar přistavil „váženým klientům“ poVítězné mužstvo POŠTY po převzetí putovní ceny….. jízdný prodejní stánek. Péče o zákazníky
i příjemná obsluha se nakonec
zasloužily o spotřebu 15 beček piva
zn.ZUBR.
Narůstajícímu dešti čelili pořadatelé
provizorním
zaplachtováním
posezení, které umožnilo přítomným i
další posezení s dostatkem jídla a
nápojů za zády až do večerních
hodin.
S ohledem na náklady spojené
s úhradou
objednané
kapely
AFRESCH byla tato vzhledem na
zhoršující se počasí operativně
odřeknuta. Později, po dohodě
s provozovateli místní hospody U
Martičky se přesunuli účastníci pod
střechu kamenné budovy, kde setrvali
Za pultem řízení od ZUBRA bylo stále co dělat…
až do ranních hodin.
Následující nedělní odpoledne bylo příležitostí si za již lepšího počasí posedět s přáteli
pod širým nebem.

Organizátoři tímto děkují všem,
kteří přiložili ruce k dílu jako
pořadatelé i těm, kteří využili
nabízených služeb.

Tak ahoj v roce 2006
na 10. ročníku nohejbalového
turnaje……….
/km,zv/
Příjemné chvíle při sledování sportu i pro povídání s přáteli….

Radíkovský informační zpravodaj 4/2005
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JK stáj OMEGA o.s. RADÍKOV
staj.omega@quick.cz / www.stajomega.wz.cz
kontakt:605 774 592

OLOMOUC – LAZCE
16. července 2005 od 10,00 hodin

* soutěž č.1
* soutěž č.2
* soutěž č.3
* soutěž č.4
* soutěž č.5

PARKUR PONY
parkur stupně „ZM“ – děti, mladí koně
parkur ve dvoufázovém skákání 100/110cm – přátelská
parkur ve stupňované obtížnosti do 120cm se Žolíkem
parkur stupně „L“ „O POHÁR MĚSTA OLOMOUCE“

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Radíkovský informační zpravodaj 4/2005
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Víte, že . . . .
.......stav v přípravě pro nás velmi důležité investiční akce „Kanalizace Radíkov“ doznal dalšího dílčího krůčku. Bylo
vydáno i druhé rozhodnutí Stavebního
úřadu v Přerově ve věci dořešení majetkoprávních problémů kolem pozemků, k nimž vlastníci nedali souhlas. Za
daných okolností se jeví i reálné vydání
stavebního povolení v 10/2005, jak nám
ve svém dopise slíbil pan primátor
Ing.Martin Tesařík. Čas běží, a budou-li
i finanční prostředky dle příslibu bude
možno zahájit investiční akci v 04/2006,
což není už tak daleko…..
….. toho vodníka na hrázi, dle návrhu
jednoho z občanů asi pojmenujeme
„Radíkovský Čochtan. Tak ať se mu
tady daří a nekompromisně dohlíží na
pořádek nejen na vodě, ale i kolem nádrže…….

vená
vozidla
parkují
s vyhláškou……..

v rozporu

…….ti z vás, kteří podepsali petici proti
existenci Diagnostického ústavu na
Sv.Kopečku mají odpověď ve vývěsní
skřínce na zastávce MHD-nástup. Odpověděla zástupkyně onbucmana paní
Anna
Šabatová
dopisem
č.j.:
795/2005/VOP/JH ze dne 27.4. 2005…
……RMO schválila nový Statut Komisí
městských částí. Pro vaši informaci
sdělujeme, že plný text statutu je vyvěšen ve skříňce KMČ č.21 OlomoucRadíkov po lípou u zastávky MHD…..
……..RMO i Zastupitelé schválili výstavbu „Aquaparku“. Věříme, že je vše
dobře spočítáno a že jsou přitom zajiš-

…….rádi zveřejňujeme inzerát Nadace
kostní dřeně. Nikdo z nás sám neví,
kdy bude pomoc potřebovat a tak se
snad najde i někdo, kdo se na tento
inzerát ozve……
…….. KMČ se na jednání s Městskou
policií, které proběhlo ve 25.týdnu na
Sv.Kopečku znovu obrátila s žádostí o
řešení problematiky volně pobíhajících
psů s tím, že dodáme fotogalerii místních tuláků včetně adres jejich majitelů.
Dále jsme je požádali o řešení situace
kolem parkování na komunikacích,
zejména na ul.Malinovského, kde je na
místní poměry rušnější provoz a odsta-

těny finanční prostředky i na tolik očekávanou kanalizaci v Radíkově…..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v červenci
MUDr.Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová,
Jindřich Novák, Miloslav Pospíšil
v srpnu
Hana Koutná, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová, Vojtěch
Šubrt, Josef Eichler
v září
Anna Schenková, Marie Typnerová, Marie Melcerová, Ludmila Šubrtová
Radíkovský informační zpravodaj 4/2005
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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/

Sdělení občanům:
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) Upozorňujeme, že v době od 27.6. do 25.7.2005 je Detašované
pracoviště Magistrátu z důvodů dovolené uzavřeno.
4) Rozvoz plynu (lahve PB) : 14.7., 11.8., 8.9., 3.11., 1.12. BP lahve vybírá pan Nádeníček
Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov !
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
24. května pořádal Magistrát města Olomouce zájezd do
Žďáru n.Sázavou, kde jsme navštívili zámek a galerii rodu
Kinských. Pokračovali jsme na Zelenou horu, kde se nachází
poutní kostel Jana Nepomuckého. Navštívili jsme také hrad
Svojanov, kde byla zajímavá výstava keramiky.
Červen jsme zahájili výletem do bystrovanského „Horizontu“
spojený s drobnými nákupy a prohlídkou areálu. 3.června pořádal Magistrát ples seniorů
v KD ve Slavoníně. 8.června se v našem KD uskutečnila přednáška o magnetoterapii a alternativní medicíně. Následující týden jsme navštívili muzeum v Olomouci a vyhlídkovou restauraci Apetit v 18.patře Regionálního centra Olomouc /RCO/. Počasí bylo slunečné a výhled na město byl úchvatný.
14. června se v KD uskutečnila zajímavá předváděcí akce titanového nádobí, termodek a
nožů. Procházka uskutečněná 22.června v blízkém okolí Radíkova i občerstvení v místním
hostinci se taktéž účastníkům zamlouvala.
Z dalších akcí se uskutečnila návštěva divadla, a to detektivní hry Agáty Christi „Neočekávaný host“. Zajímavá byla i exkurze v podniku Moravia Mariánské údolí, kdy jsme se přidali
k akci pořádané KD Lošov. Pobyt za branami závodu byl pro mnohé vzpomínkou na bývalé
zaměstnání v této firmě.
V měsíci červenci 2005 jsou „klubové prázdniny“ a tak vedení KD se těší na setkání v srpnu 2005 !
/ar,jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
-

-

Družstvo zásahové jednotky skončilo v 1.kole hasičské soutěže, které se uskutečnilo
v sobotu 28.května, na 4. místě. Starosta SDH děkuje všem zúčastněným za dobrý
přístup k této soutěži.
V sobotu 23. července se účastní 2 družstva místního SDH Olomouc-Radíkov závodů
v Kobylí na jižní Moravě.

Radíkovský informační zpravodaj 4/2005
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-

-

Počátkem července 2005 se vybraní členové místního SDH účastní týdenního cvičení na vodě a to na slovenském Dunajci. Účelem výcviku je nácvik krizových situací,
které mohou nastat za povodní /nácvik jízdy na raftech, záchrana tonoucího apod./
V přípravě je již tradiční akce „Ahoj prázdniny“ na přelomu srpna a září.
Dále se uskuteční již 3.ročník cyklovýletu pro hasiče a jejich přátele v blízkém okolí….
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov skončil v závěrečné
tabulce II.ligy „B“ ročníku 2004/2005 na slušném 8. místě s celkovým skóre
50:36. Jarní část ligy se nepovedla tak, jak se čekalo. I když se mužstvo
objevilo po jednom kole na prvním místě, tak v závěru bylo možno
konstatovat, že liga se udržela.
Od dalšího ročníku 2005/2006 se domácím hřištěm stává hřiště na
Sv.Kopečku. Na tomto hřišti sehraje náš tým dne 16.7.2005 turnaj.
Vedení mužstva děkuje všem hráčům za odpovědný přístup a všem
členům přeje hezkou dovolenou. Manažer klubu se již těší na setkání při tréninku před novým ročníkem 2005/2006.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2004/2005
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(jaro)

29.3.
8.4.
16.4.
22.4.
30.4.
6.5.
14.5.
20.5.
28.5.
31.5.
11.6.
16.6.
25.6.

Radíkov
Radíkov
SK Kopeček
Radíkov
1 FC OLMA
Radíkov
FC Beermohotam
Radíkov
Draci
Radíkov
TJ Křelov A
Radíkov
RK Dachi

Step a Style
Foerstrova
Radíkov
Restoma A
Radíkov
Inter Hodolany
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
Lípy
Radíkov
FC Literpool
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2004

VÝSLEDEK
JARO 2005

1:4
3 :0
1:1
2:2
2:0
6:2
0:5
2:1
1:3
3:0
2:0
1:0
2:2

0:0
3:0
0:3
1:3
1:0
4:2
2:1
1:2
0:3
0:2
5:1
1:2
0:3
/mn/

Za dobrou reprezentaci a zviditelnění městské části Radíkov děkuje i místní KMČ.

/zv/

INZERCE
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
Nové stránky: www.radikov@radikov.cz
e-mail:o.lorencova@guick.cz
Stránky poskytují řadu informací o možnostech
ubytování, o pořádaných akcích i o prázdninových
táborech převážně zaměřených na oblíbené koňské
tábory.
/lo/
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Místní prodejna potravin vás opětovně zve k nákupům.
Zboží pro občany, chataře i chalupáře je dostatek,
ušetřete si čas dojížděním za nákupy jinam.
/zv/
Redakční rada Radíkovského informačního zpravodaje zveřejňuje na požádání nadace následující
informace:

Náš zpravodaj je v letošním roce partnerem regionální informační akce
organizované Nadací pro transplantaci kostní dřeně pro

ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR DÁRCŮ DŘENĚ
Do Českého národního registru dárců dřeně může vstoupit každý zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let.

Podrobné informace:
www.kostnidren.cz

Informace a registrace v Olomouci:
Registrační centrum sídlí v suterénu Imunologického ústavu Fakultní nemocnice Olomouc. Registrace spočívá
ve vyplnění jednoduchého dotazníku a odebrání malého množství krve k určení základních tkáňových antigenů
(na rozdíl od jiných vyšetření není třeba před odběrem omezit příjem potravin obsahujících tuky).

Průběh případného odběru kostní dřeně:
Pokud se vyskytne pacient se shodnými základními antigeny a dobrovolník souhlasí s darováním kostní dřeně,
jsou provedena dodatečná vyšetření a je realizován odběr kostní dřeně (krvetvorných buněk). Dárce si zvolí, zda
krvetvorné buňky budou odsáty z pánevní kosti (při narkóze) nebo z krve (bez narkózy).

Ať žije léto, pohoda při posezení s přáteli a gastronomické speciality…….
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: 220 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@atlas.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,
Tisk : České dráhy a.s., Zásobovací centrum Praha, Provoz Tiskárna Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

vychází:8.7.2005
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