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

Již tradičně připravilo Statutární měsměsto Olomouc pro všechny obyvatele OloOlomouce a jeho návštěvníky tradiční akci
„Vánoční slavnosti 2005.“
2005.“ Kouzelná
předvánoční atmosféra se spoustou světýsvětýlek.
lek. Především
Především podvečer dá vyniknout
slav
slavnostní vánoční výzdobě, které vévodí
vánoční strom na pozadí osvětleného hishistorického Horního ná
náměstí.
městí.
Vůně vánočního punče, domácí speciality
speciality
a možnost nákupu různých drobností pro
blízké umocňují
umocňují půvaby vánočního obdoobdobí……

Zima zavítala již i do městské části
Radíkov ……….
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 12.9.2005 - 78. schůze RMO
-přijetí úvěru na rok
2005/2006 od KB
ve výši 350 mil.Kč
-Memorandum o
společném projektu
Aquapark Olomouc
–prodej domů
-příspěvek ve výši
1 528 800,- Kč pro
Oblastní unii neslyšících
dne 27.9.2005 – 79.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-příspěvek HZS OK – cisterna Chválkovice
ve výši 7,5 mil.Kč na rok 2006
-rozvoj informačních a komunikačních
technologií, organizační zajištění
-informační a orientační systém města
Olomouce
-model dopravy
-monitoring památky UNESCO za rok
2004
dne 11.10.2005 – 80.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-prodej domů
-rozpočtové změny 2005
-petice „Nemilany“
-zpráva o činnosti projektového a realizačního týmu ISPA
-příspěvky v oblasti drobných prospěšných
aktivit
-Obecně závazná vyhláška, kterou se mění závazná vyhláška č.20/1996 o Městské
policii
-měření rychlosti v obci
-DPMO a.s.- vozovna
-Program obnovy venkova
-dotace na cyklistické stezky
-parkoviště Hynaisova
dne 25.10.2005 – 81.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
--ZOO Olomouc, nákup osobního vozidla
Škoda Oktavia combi
-bytové záležitosti
-Řád veřejného pohřebiště Sv.Kopeček
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-Koncepce rozvoje bydlení města Olomouce
-Bezručovy sady, dětské hřiště
-změny jízdních řádů k 11.12.2005
-chodník Samotišky-Droždín
-petice občanů „Braňte rozárium“
dne 8.11.2005 – 82.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočet 2006 – 1.čtení
-Multifunkční hala
-projekty EU
-Vyhláška o poplatcích za komunální odpad na rok 2006 (částka 492,-Kč)
-Jeremenkova ulice - přednádražní prostor
IV.etapa
-Velkomoravská ulice, přechod pro pěší
dne 22.11.2005 – 83.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-žádost HCO o příspěvek
-smlouva s TSMO a.s.
-kapitálový vstup města do SK Sigma a.s.
(73 mil.Kč)
-veřejná finanční podpora v oblasti ŽP
-rozpočet rok 2006
-petice „Východní tangenta“
dne 6.12.2005- 84.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-rozvoj MHD
-studie využitelnosti – Kl.Hradisko
-rekonstrukce obřadní síně radnice
-Náves Svobody, III.stavba
-počet obyvatel v Olomouci
-parkovací karty 2006
-Fond rozvoje bydlení
dne 9.11.2005 – 19.zasedání ZMO
-směna pozemků mezi obcí Bystrovany a
Olomouc-Hodolany
-podpora terénní sociální práce 2006
-rozpočtové změny 2005
dne 13.12.2005 – 20.zasedání ZMO
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny 2005
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-změny územního plánu
-OZV o místním poplatku za komunální
odpad
-změna ve složení finančního výboru
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-zpráva o činnosti Kontrolního výboru
-Kapitálový vstup do SK Sigma
-návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2006
-různé

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
Říjen 2005
-projednání došlé pošty
-jednání na odboru investic
ve věci přípravy investiční
akce “Kanalizace Radíkov“
-problematika opravy kotle čerpadla v prodejně SANA
-zajištění novoročenek rok 2006
-diskuse o případném setkání občanů Radíkova s poslanci za volební okrsek Radíkov
-pronájem ploch pro místní SDH Radíkov
Listopad 2005
-jednání s jednotlivými poslaneckými kluby
ZMO
-zabezpečení zimní údržby (jednání s panem Zívalou)
-dopis operátora OSKAR ve věci signálu
-problematika rozkopávek a informovanost
-montáž ukazatele data,času a teploty
-zavádění bezdrátového internetu

-problematika místní knihovny a nesouhlas
s jejím zrušením
-výskyt potkanů, podání žádosti o posouzení stavu odborem ŽP MmOl.
Plán jednání KMČ v roce 2006
16. ledna
18,00 hod.
20.února
18,00 hod.
20.března
19,00 hod.
18.dubna
19,00 hod.
15.května
20,00 hod.
19.června
20,00 hod.
17.července
20,00 hod.
21.srpna
20,00 hod
18.září
19,00 hod.
16.října
19,00 hod.
20.listopadu
18,00 hod.
18.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 nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

POSLEDNÍ AKTUELNÍ INFORMACE K AKCI „KANALIZACE RADÍKOV“
V době, kdy budete číst tento Zpravodaj bude definitivně rozhodnuto o zahájení tolik
očekávané investiční akce. O všech věcech, které se v posledním období dály, jste více méně byli průběžně informováni. KMČ v posledních dvou měsících absolvovala řadu jednání
s odborem investic s jednotlivými poslaneckými kluby Zastupitelstva města Olomouce a to
vše se snahou prosadit konečně zahájení této investiční akce v roce 2006. Rada města
Olomouce na svém jednání dne 22.11.2005 schválila návrh rozpočtu Statutárního města
Olomouce na rok 2006. Tento rozpočet bude ještě projednáván a schvalován dne
13.12.2005 na jednání ZMO. Pro rok 2006 je v plánu částka 500 000,-Kč na aktualizaci a
dokončení dokumentace pro zhotovitele stavby, a dále alespoň částka 1 000 000,-Kč na
vlastní zahájení stavby v závěru roku 2006. Celkové náklady stavby lze odhadnout na částku
cca 58 mil.Kč. Po výběrovém řízení na zhotovitele dokumentace, které bylo ukončeno
v měsíci listopadu 2005, zahájí firma Agroprojekt Olomouc práce na aktualizaci dokumentace pro zhotovitele stavby. Projektant Ing.Sáblík podchytí poslední změny v Radíkově, jako je
výstavba nových RD a dále případné změny, které nastaly v mezidobí posledních 7 roků u
občanů. Úkolem projekční složky je v termínu do 30.4.2006 zajistit i vydání stavebního povoRadíkovský informační zpravodaj 6/2005
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lení (respektive vodoprávního rozhodnutí) na tuto akci. Dále bude následovat výběrové řízení
na zhotovitele stavby.
KMČ předpokládá i schůzku s projektantem případně s odborem investic v budově KMČ,
a to během I/4 2006 tak, aby se občané mohli seznámit ještě jednou s dokumentací. Pro
připomenutí občanům: ke každému pozemku s RD bude v rámci stavby realizována veřejná
část přípojky ukončená na hranici (nebo těsně před hranicí) parcely. Součástí stavby budou
vodovodní řady na ul.Na Suchých loukách, prodloužení vodovodního řadu ul.Přehradní až
k poslednímu RD u lesa a dále některé nutné úpravy dešťové kanalizace k zajištění odvodnění určitých ulic v Radíkově. Největší objem stavby lze předpokládat v roce 2007, dokončení v roce 2008. Je nutné, aby majitelé počítali bezprostředně po ukončení stavby
s napojením svých nemovitostí na splaškovou kanalizaci. KMČ přislíbila zastupitelům i vedení města maximální pomoc občanům při zajišťování potřebných náležitostí související
s napojováním nemovitostí, tak jako tomu bylo např. při plynofikaci Radíkova. Je na to ještě
chvíli čas, ale občané by měli počítat s určitými finančními náklady jak na dokumentaci, tak i
na vlastní realizaci úprav kanalizace na svém pozemku. Lze předpokládat, že po ukončení
akce budou ze strany vodoprávního orgánu prováděny kontroly u těch občanů, kteří se nenapojí (prověření kam vypouštějí odpadní vody).
/zv/

HUBERTOVA JÍZDA 2005
Kolem třiceti jezdců z blízkého i
vzdálenějšího okolí a další zájemci
o koníčky se sešli v poledne
v sobotu 12.listopadu 2005 na již
IV.ročníku Hubertovy jízdy v lokalitě
„Pod Bořím.“ Počasí s ohledem na
pozdní roční dobu bylo ucházející a
tak se po slavnostním nástupu a
zahájení mohli účastníci vydat na
vyjížďku podzimní přírodou po
blízkém okolí Radíkova. Po návratu
pokračovaly na přilehlých loukách
jezdecké soutěže. I tentokráte se o
organizaci akce a spokojenost
účastníků i přihlížejících zasloužila
JK stáj OMEGA o.s. Radíkov.
ÚČASTNÍCI NASTOUPILI PŘED ZAHÁJENÍM HUBERTOVY JÍZDY

MIKULÁŠ ZAVÍTAL MEZI RADÍKOVSKÉ DĚTI
Mikuláš se svým doprovodem –
dvěma
nezbednými
čerty
a
hodným andělem byl tentokráte
opravdu přesný. Jak slíbil, v sobotu
3.prosince v 15,00 hod. zavítal
mezi naše děti do místní hospody u
Martičky. Na sále bylo pěkně
rušno. Dětí místních i těch, kteří
zde mají své příbuzné se sešlo
kolem 50. Početný byl i nezbytný
doprovod rodičů, babiček a dědečků. Na jedné straně očekávaná
radost dětí z dárků, u některých
„nezbedníků“ i obavy zpytování
svědomí, co na mě ti čerti všechno
KVARTETO NA KTERÉ DĚTI JIŽ NETRPĚLIVĚ ČEKALY....
ví. Vlídné slovo Mikuláše a anděla
Radíkovský informační zpravodaj 6/2005
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děti uklidnily a tak se až na malé výjimky všechny děti po krátkém rozhovoru s Mikulášem
pustily do přednášení básniček nebo písniček. Sem tam ale čerti zlobili a tak ukápla i nějaká slzička. Dárky se dostaly na všechny děti a závěrečné společné foto dětí s Mikulášem,
andělem a čerty dalo již volný průběh disko hrátkám.
Akce se vydařila. Děti,
rodiče i příbuzní byli
spokojeni. Poděkování za
dobrou organizaci
patří
především místnímu Sboru
dobrovolných hasičů v Olomouci-Radíkově, který akci
zajistil. Tak nashle v roce
2006…
/zv/
SPOLEČNÉ FOTO NA ZÁVĚR
MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY….

NĚCO Z ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ O OBCI RADÍKOV A BLÍZKÉM OKOLÍ
/PEVNŮSTKA NAD RADÍKOVEM/
- POKRAČOVÁNÍ NAVAZUJE NA ČLÁNEK V „RADÍKOVSKÉM INFORMAČNÍM ZPRAVODAJI Č.2/2005“.
O tom, že prostor Svatého Kopečka měl před Olomoucí tvořit jakousi malou satelitní detašovanou „pevnost“ svědčí fakt, že mimo tohoto permanentního fortu a dalších tří projektovaných provizorních fortů a dvou provizorních pevnostních dělostřeleckých baterií, bylo počítáno i s obranou vlastní
obce Svatý Kopeček, která měla tvořit jádro (noyanu) tohoto fortifikačního uskupení. Obec měla být
totiž v případě válečného ohrožení opevněna palisádami a jednou až třemi řadami protipěchotních
překážek v podobě španělských jezdců. Mimo fortů, pevnostních baterií a opevnění obce zde ještě
navíc mělo být vybudováno šest mezilehlých postavení pro polní dělostřelecké baterie k vykrytí mrtvých prostorů v okolí. Celý tento obranný komplex vyžadoval i vzájemné spojení komunikacemi, což
si vynutilo vybudování nových spojovacích cest. Příkladem je cesta ze Samotišek na Kopeček a cesta
z Kopečka k radíkovskému fortu. K fortovému uskupení patřil také vojenský špitál, který byl postaven
v Radíkově na konci ulice Zedníkova. Velmi důležité bylo rovněž zajistit zásobování celé skupiny
fortů vodou. Kromě studen a cisteren přímo v objektech byly za tímto účelem budovány vojenské
studny, z nichž dvě se dodnes zachovaly v údolních kotlinách na úpatí Svatého Kopečka u Samotišek.
Studny zde byly zřízeny v roce 1875, jak je vytesáno na klenáku nad vchodem a tvoří je klenuté podzemní místnosti ve svahu kryté zeminou. Klenby jsou cihelné, zatímco vlastní studny jsou
v kamenném provedení. Vnitřní průměr studní je 170 a 160 cm a jsou opatřeny schodištěm vedoucím
ke dnu, které je ve dvou metrech. Tyto studny jsou zdrojem pitné vody dodnes a mají vodu i v době
sucha.
Tímto článkem končíme popis systému čtyř pevností v našem nejbližším okolí, z nichž jediná
byla vybudovaná právě ta nad Radíkovem. Přesto zůstává nezodpovězena otázka jednoho objektu, o
kterém se nezmiňuje ani literatura. Přitom je jasné, že k pevnůstce, neboli „fortu“ patří. Jedná se o
kousek lesa uprostřed polí s místním názvem „Na veskovském“. Určitě jste poznali, že mluvím o
„Šajbě“. Její název i charakteristický násep na jejím jižním okraji napovídá, že se pravděpodobně jednalo o střelnici. Sám jsem našel v náspu a na přilehlém poli několik olověných střel. A jsou to pořádné
kusy olova, průměr mají 10,5 mm a délku 26 mm.
Na závěr bych vás chtěl požádat, pokud máte jakékoli materiály, staré fotografie, nebo vám něco zajímavého sdělili vaši předkové, rád to zdokumentuji a zařadím do kroniky Radíkova.
/jb/
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JAK TO BUDE DÁL S MÍSTNÍ KNIHOVNOU
I když náš Zpravodaj podává informace o provozu místní pobočky Městské knihovny, tak
zájem o půjčování knih je opravdu malý. Dostupnost informací v televizi, rozšiřující se počet
počítačů v rodinách, to vše umazává ze zájmu o činnost místní knihovny. KMČ obdržela od
ředitelky Městské knihovny dopis s návrhem na její zrušení. Mezi knihovnami určenými
k uzavření jsou i pobočky v Topolanech, Týnečku a na Novém Světě. KMČ se problémem
knihovny zabývala na jednání jak v říjnu, tak i v listopadu. S uzavřením knihovny se nesouhlasí a bylo požádáno o prodloužení jejího provozu až do 30.6.2006 s tím, že se opětovně
vyhodnotí provoz knihovny pod vedením nového knihovníka. Byly podniknuty zásadní kroky
a získán příslib od nového knihovníka, že tuto převezme od ledna 2006. Předpokládá se
rozšíření (nebo přesun provozu) i na některý den v týdnu, aktivizace práce především
s malými dětmi a dále i doplnění knihovny o počítače s možností přístupu na internet a výuky
základní obsluhy počítače. KMČ předpokládá i podporu ze strany vedení Městské knihovny.
Pokud máte i vy návrhy na zlepšení činnosti, připomínky k tomu co vám v knihovně schází,
ozvěte se nám. Zvažujeme i o anketě, ale to už asi ve spolupráci s novým knihovníkem (knihovnicí). Další osud knihovny závisí i na vašem zájmu.
/zv/

KAM VLOŽILA KMČ PŘIDĚLENÉ PROSTŘEDKY V ROCE 2005
Považujeme za vhodné vás informovat, na jaké akce byly v roce 2005 „investovány“ peníze přidělené Komisi městské části č.21 Olomouc-Radíkov Statutárním městem Olomouc.
Mezi největší akce patřila oprava zastávky IDOS – nástup v Radíkově a to částkou 120 000,Kč (tato byla doplněna dalším finančním objemem z odboru dopravy MmOl ve výši cca
200 000,-Kč). Vydávání Radíkovského informačního zpravodaje cca 15 000,-Kč, oprava
vjezdu do hasičské zbrojnice – 23 000,-Kč a displej na objektu KMČ – 23 000,-Kč a dále některé drobné opravné práce.
/zv/

RADÍKOVSKÝ „MINI ORLOJ“
Jistě jste si všimli zdaleka viditelného panelu s červeně svítícími LED diodami umístěném na
budově KMČ. Na panelu se v intervalu deseti vteřin zobrazuje čas, datum a teplota. Montáži
panelu předcházelo výběrové řízení na dodavatele. Bylo nutné rozhodnout jakou barvu mají
mít čísla a jak musí být veliké. Nakonec byla vybrána firma DAS Elektro z Němčic u Holešova, která nabídla optimální velikost, svítivost a cenu.
Některé technické údaje: Číslice jsou vysoké 20 centimetrů a jsou osazeny nejsvítivějšími
LED diodami, jaké jsou běžně na trhu. V noci panel budí dojem, že svítí až příliš, ale při slunečných dnech by nižší světelnost způsobila nečitelnost. Teplota je zobrazována v celých
stupních, ale elektronika dokáže měřit i desetiny stupně, proto můžete vidět i hodnotu „ - 0“,
což znamená, že skutečná teplota může být mezi – 0,1 až – 0,90 C. S časem je to podobné,
protože nejsou zobrazovány vteřiny. Jednoduše řečeno, přesný čas je v okamžiku, kdy naskočí nová minuta. Tento údaj tam zůstane po dobu jedné minuty a pak naskočí další minuta. Tento čas je ale až neuvěřitelně přesný. Když se podíváte pozorně, vedle ukazatele jsou
ještě dvě malé krabičky. Ta menší schovává čidlo teploměru a po skončení montáže „Internetu“ v budově, bude přemístěna na severní stranu. Ta větší je namontována napevno a je
to ve skutečnosti přijímač rádiového signálu. Signál vysílá speciální vysílač ve Frankfurtu nad
Mohanem. Ten vysílá jen časový signál a datum, který mu dodávají tak zvané atomové hodiny, které jdou s přesností jedna vteřina za deset milionů let. Ukazatel má vlastní elektronické
hodiny, podobné kuchyňským nebo náramkovým hodinkám na baterii a navíc každé dvě
minuty je porovnává a případně koriguje podle přijatého signálu z Frankfurtu n.Moh. Tím je
také zaručeno, že se čas přestaví při změnách ze zimního na letní a opačně. V případě výpadku proudu bude i ukazatel vypnutý, ale po zapnutí proudu se za dvě minuty sám nastaví
na přesný čas a datum.
/jb/
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Víte, že . . . .
.......problémové chování jedinců trápí
jak členy KMČ, tak i většinu občanů,
kteří mají rádi pořádek a čistotu. Ani 14
dnů nevydržela bez poskvrny místní
čekárna. Malby byly opětovně opraveny
a někdo je dále ničí. Jsou rozbíjena
okna u neobydleného RD na rohu ul.
Malinovského - Na Pevnůstce. Jsou
opětovně poškozovány sedáky na lavičkách u vodárenské nádrže……
………snad se ti, kteří využívají mobilní
sítě operátora Oskar Vodafone v roce
2006 dočkají. Z dopisu, který KMČ obdržela dne 18.října vybíráme a citujeme: „O
nedostatečném pokrytí v obci Radíkov u
Olomouce víme a pracujeme na vylepšování jeho kvality. Byla zahájena akviziční
fáze výstavby nového vysílače. Předpokládáme uvedení do provozu v průběhu roku
2006. Věříme, že pokrytí bude v brzké době
i ve vaší obci v takové kvalitě, aby jste byli
plně spokojeni……“ I o tuto problematiku

se stará místní KMČ….
…….stále si místní občané pletou plochu parkoviště se skládkou. Vyváží
především nepotřebný rostlinný a jiný
odpad. Upozorňujeme, že odkládání
jakéhokoliv odpadu na veřejné prostranství je přestupkem a bude řešeno
městskou policií. TSMO a.s. zabezpečily úklid skládky, dále bude odpad z čištění komunikací, který zabezpečuje pan
Koutný, ukládán do kontejneru a pravidelně odvážen…….
…….. Radíkov se opět celostátně medializoval a to v souvislosti s vysa-

zováním další dávky raků do místní
nádrže. Na 200 raků z líhně RNDr. Holzera bylo vysazeno za přítomnosti
pana primátora Ing. Martina Tesaříka,
Radíkovský informační zpravodaj 6/2005
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RNDr.Holzera, vedoucího odboru ŽP
Magistrátu RNDr.Loyky, zástupce KMČ
Ing.Bednáře. Přítomno bylo dostatek
zástupců televizí, rozhlasu i tisku. Místní patrioty tato akce vždy potěší. Vše se
odehrálo ve středu 26.října 2005, za
pěkného podzimního počasí……
………letošní krásný barevný podzim potěšil zajisté všechny příznivce romanticky
vybarvené podzimní okolní přírody. Dostatek sluníčka a poměrně teplé podzimí
počasí umožnilo všem dokončit podzimní
práce nejen na zahrádce, ale i na svém
rodinném domu………
………TSMO a.s. zabezpečily uvedení do
provozu osvětlení místní čekárny i úpravu
nasvětlení místní zvonice. Za to patří poděkování i vedoucímu úseku osvětlení
p.Niklovi…..
…….. i když proběhly zdárně sběrové
soboty a občané, chataři a chalupáři měli
možnost odložit nepotřebné věci do kontejnerů, přesto se po ukončení svozu komunálního odpadu z chatových lokalit
objevily na stanovišti v lokalitě Na Suchých loukách staré televizory, teď zapadané sněhem. Bohužel asi každý nechápe výhody systému a zneužívá poskytnutých služeb. Znovu upozorňujeme, že
celoročně jsou v provozu sběrové dvory
jak v Olomouci-Holici, tak i na Nové Ulici.
Neukázněnost některých osob ohrožuje
existenci systému svozu komunálního
odpadu především z chatových lokalit
v dalším období….
……….. děti z MŠ Bieblova na Radíkov
nezapomínají – a říkají tomu „světýlkování“. Možná jste si všimli, že 22.11.
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v podvečer po setmění bylo místní parkoviště plné aut a že odtud směrem
k Šancím prošlo asi padesát dětí s rodiči
s baterkami a lampiony. Byl to již několikátý ročník „světýlkování“ dětí z mateřské
školky Bieblova z Olomouce. Na Šancích
je potom čekal oheň s opékáním, setkání
s pánem lesů a jeho družinou na koních.
Pán lesů k dětem promluvil a rozdal balíč-

ky. Následovalo opékání a volná zábava
dětí v areálu chaty Pod věží a prohlídka
stájí. Vodník na hrázi, kterého tam děti se
svými učitelkami usadily, byl rovněž jejich
dílem. O jeho zrodu i zničení jsme vás
informovali v minulých číslech Zpravodaje………
/ zv /

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
v prosinci
Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Anna
Střeláková
v lednu
Jitka Hanousková, Anna Uhlířová, Marie Šnajdrová, Josef Doseděl, Anna Rešlová
v únoru
Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr. Karel Frank CSc,
Miluška Sedláčková, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová,
Helena Večeřová
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 OlomouciChválkovicích.

Blahopřání: Manželům Martě a Milanovi Špručkovým blahopřejeme k narození dcery Sárinky, manželům Zuzaně a Pavlovi Snášelovým k narození syna Tomáška. Novým
občánkům Radíkova přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti
z nového přírůstku do rodiny.
/ 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) Opětovně upozorňujeme majitele pejsků, aby tyto nenechali volně pobíhat na veřejných prostranstvích. Jde o porušování městské vyhlášky.
4) S ohledem na prováděnou zimní údržbu komunikací žádáme občany, aby omezili parkování na veřejných komunikacích. Brání tak
úklidu sněhu i případnému následnému posypu. Z podobného
důvodu pak není možné provádět odvoz komunálního odpadu. Z důvodu možného
poškození aut nejsou pak tyto práce prováděny. Mějte ohled na sousedy, předejdete mnohdy zbytečným stížnostem na neprovádění údržby. KMČ děkuje za pochopení.
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5) K výměně osobních dokladů sděluje Magistrát následující:
Platnost občanských průkazů
Datum vydání OP bez strojově čitelných údajů do

Výměna nejpozději
do

Předložení žádosti do

31.12.1994

31.12.2005

30.11.2005

31.12.1996

31.12.2006

30.11.2006

31.12.1998

31.12.2007

30.11.2007

31.12.2003

31.12.2008

30.11.2008

Občané, kteří se narodili před 1.1.1936 a v OP nemají omezení, nemusí požádat o výměnu, pokud nemají změny
(např.stavu apod.).

Platnost řidičských průkazů
Stávající řidičské průkazy jsou i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie. Jejich
výměna bude časově rozložena do termínů uvedených v tabulce.
Řidičský průkaz
vydán od – do
1. 7. 1964 – 31. 12. 1986
1. 1. 1987 – 31. 12. 1991
1. 1. 1992 – 31. 12. 1993
1. 1. 1994 – 31. 12. 1996
1. 1. 1997 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 30. 4. 2004

Povinné výměny do:
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
Činnost našeho KD s prodlužujícími se večery opět nabírá na
síle. V polovině září jsme se zúčastnili zájezdu do Rychnova
n.Kněžnou, Vamberka a Mor.Třebové, který pro KD uspořádal
MmOl. 23.září jsme navštívili a také si zatančili na plese seniorů
v Dolanech. Ve dnech 4.a 5. října byl všem KD v rámci dnů seniorů umožněn volný vstup do ZOO na Sv.Kopečku a druhý den
za pěkného počasí jsme navštívili olomoucké parky, skleníky a výstavu Hortikomlex. Na
setkání 12.10.2005 oslavila v KD své 65.narozeniny paní Melcrová. V následujícím týdnu
jsme byli pozváni do KD v Lošově, kde byla ukázka společenských tanců. Strávili jsme příjemné odpoledne, někteří si zatančili a všichni se dobře bavili. 22.10. jsme navštívili Moravské divadlo v Olomouci a shlédli operu „Čertova stěna“. 26.října jsme navštívili ukázkový
rodinný dům na Sv.Kopečku firmy RD-Styl včetně výstavky obrazů a zastavili se v hostinci U
Macků. V začátku měsíce listopadu jsme na setkání v KD zhlédli působivou videokazetu
„Křižíkova fontána v Mariánských Lázních“. 23.11. oslavila v KD své 70.narozeniny paní
Eichlerová. 17.prosince jsme pozváni do Dolan na vánoční koncert dechovky. Rozloučení
s rokem 2005 jsme si naplánovali na 28.prosince.
Vedení Klubu seniorů přeje nejen svým členům, ale i ostatním občanům městské části Radíkov
hezké vánoce a do nového roku 2006 hodně zdraví a pohody.
/ar,jsch/
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„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-v úterý dne 11.října 2005 došlo v ranních hodinách (cca 5,00 hod.) v městské části Radíkov
v lokalitě U Skalky na okraji lesa k požáru hromady suchého klestí. Zasahoval hasičský sbor
z Olomouce, přítomni byli i místní hasiči
-podzimní sběrová sobota se hasičům opět vydařila a jako vždy byl spokojen i hospodář sboru Petr Bernard. Vedení děkuje všem, kteří při akci pomohli….
-v průběhu měsíce listopadu provedli členové místního SDH přípravu své techniky na nastávající zimní období
-jednání výboru se zabývalo přípravou valné hromady, která se uskuteční v závěru roku
2005
-příprava Mikulášského odpoledne v sobotu dne 3.prosince 2005 v sále místní hospody
U Martičky. Děti obdrží dárkové balíčky, bude Mikuláš včetně nezbytného doprovodu. Dětské
odpoledne bude zakončeno diskotékou
-dne 26. listopadu se uskutečnila příprava členů SDH na „rozhazování hadic“ v bowlingovém
klubu v Olomouci. Pohyby jsou podobné a tak i zde se ukázalo, kdo umí a kdo má ještě na
svém stylu co zlepšovat…..
Pozvánka
Místní sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov
pořádá v sobotu dne 17.prosince 2005
v místní hospodě U Martičky výroční valnou hromadu. Zahájení v 9,00 hod.
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov ukončil v polovině listopadu podzimní část své soutěže a skončil na pěkném 7.místě v tabulce
skupiny. Střelci podzimu: Foukal Aleš – 11 branek, Řezníček Tomáš - 8
branek, Morbitzer Aleš – 7 branek. Vedení mužstva děkuje všem za
dobrou hru a bojovné nasazení. Mirek Nemrava přeje všem fotbalistům,
jejich rodinám i ostatním občanům Radíkova pěkné svátky vánoční a do
nového roku 2006 hodně zdraví.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2005/2006
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

27.8.
3.9.
9.9.
17.9.
24.9.
30.9.
8.10.
14.10.
22.10.
27.10.
5.11.
12.11.
19.11.

RK Dachi
Radíkov
Restoma A
Radíkov
Lípy
Veterán Hlubočky
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
FC Hněvotín
Radíkov
Step a Style
Radíkov

Radíkov
FC Literpool
Radíkov
Inter Hodolany
Radíkov
Radíkov
FC Šviháci
Radíkov
FC Čonkin
Radíkov
Sokolka Horka A
Radíkov
Dědečci

VÝSLEDEK
PODZIM
2005

0:4
6 :2
6:2
2:2
6:0
4:3
2:1
0:2
6:1
2:0
2:2
2:1
2:1
/mn/
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INZERCE

Bohatý vánoční, silvestrovský i novoroční stůl vám vyzásobí i místní
prodejna SANA v Olomouci –
Radíkově. Paní vedoucí prodejny
vám zajistí většinu potřebného
sortimentu. Prodejní doba v období
svátků :
PÁ 23.12. běžná prodejní doba
7,30-11,00 hod. 14,00-16,30 hod.
SO 24.12. běžná prodejní doba
7,30-11,00 hod.
NE 25.12. zavřeno
PO 16.12. zavřeno
SO 31.12. běžná prodejní doba
NE 1.1. zavřeno
PO 2.1. běžná prodejní doba

7,30-11,00 hod.
7,30-11,00 hod. 14,00 – 16,30 hod.

Informativní sdělení: Počátkem roku 2006 bude paní vedoucí čerpat dovolenou. Provoz prodejny
bude zabezpečen v omezeném rozsahu.
/ zv /

POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH…….

Moravské a České Vánoce přežijí, ale přijímají cizí zvyky. Vánoční svátky dostávají
stále více podobu míchanice nejrůznějších
zvyků a tradic, které původní charakter oslav
narození Ježíše Krista zatlačují do pozadí.
Není se toho ale třeba obávat, dříve se neprosadil Děda Mráz, neprojde ani Santa
Klaus. Navíc každá rodina má svoje zvyky,
rituály a tradice a ty je dobré dodržovat a
předávat dalším generacím. Horší je příliš
velký shon kolem Vánoc, kdy lidé spíš, aby
měli radost z přicházejících svátků, těšili se
na klid, pohodu a setkání s příbuznými a
přáteli, obávají se, že něco nestihnou a něco
neseženou.
Některé zvyky a i koledy, které považujeme
už za svoje národní, přitom pocházejí z ciziny. Například advent – německá tradice a nyní
není snad domova, kde by nebyl advetní věnec nebo pyramida ze svíček. U nás se tato tradice
zavedla hlavně proto, že se to lidem líbí. Je to jen polovina smyslu, který advent má. Doba
adventu má být čtyřtýdenní půst a rozjímání. Jedna z nejznámějších a nejhezčích koled. Tichá
noc, (Stille nacht autora France Xavera Grubera) poprvé zazněla v roce 1818 v kapli
v zapadlé vesničce Obendorf blízko Salcburku. Dnes autora téměř nikdo nezná, ale všude se
hraje a zpívá.
Dárky se nadělují všude, ale bytost, která je nosí, je oblast od oblasti jiná. V Anglii je to jednoduché, tam mají Santa Clause. V Rakousku se o přízeň dětí dělí Heilingen Nikolaus, Santa
Radíkovský informační zpravodaj 6/2005
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Klaus a Jezulátko, v Německu Weinachtsmann – doslovně
přeloženo Vánoční muž a Ježíšek. V Rusku se pomalu vrací
od Dědy Mráze k Ježíškovi. Ve Švédsku má povinnost nosit
dárky skřítek Julomten. U nás se pořád drží na prvním místě
Ježíšek.
K tradičním českým svátkům patřil ještě začátkem
minulého století i den povražděných mláďátek betlémských,
který připadal na 28. prosince. Svátek připomínal biblický
příběh o králi Herodovi, který krátce po Ježíšově narození
dal povraždit všechny betlémské chlapce ve věku do dvou
let.
Symbol Vánoc, nazdobený stromeček, přetrval věky a
jeho původ někteří historikové posouvají až do pohanských
dob, kdy byly uctívané stromy. Proto se také tento krásný zvyk dodržuje napříč celým světem.

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@mmol.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,
Tisk : České dráhy a.s., Zásobovací centrum Praha, Provoz Tiskárna Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

vychází: 16.12.2005
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