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

Stavění májky 1.května na
místním hřišti za prodejnou
potravin
doprovázel
tentokráte déšť. Sešla se dobrá
parta místních hasičů a tak
mohla být v pravé poledne
májka vztyčena. Následovalo
důkladné zajištění a zasloužené
zhodnocení celé
akce ve zbrojnici……..

„Vodní víly“ z MŠ Olomouc-Bieblova dokončují za přihlížení dětí a rodičů usazení
vodníka „Radíkovského čochtana“ na lavečku na stavědle vodárenské nádrže…..
Největší přívaly vody se přihnaly do středu
Radíkova po zanesení vpustí ulicí Náprstkova………

Radíkovský informační zpravodaj 3/2006

1

Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 11.4.2006 - 94.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-majetkoprávní záležitosti odboru
investic
-veřejná zakázka
cyklostezka Chválkovice – Samotišky
-veřejná zakázka
automobilová požární cisterna
-bytové záležitosti,
prodej domů
-rozpočtové změny 2006
-aktualizace protipovodňových opatření
-povodně 2006-05-24-dovybavení hasičů
a evakuačního centra
-rozmístění předzahrádek
-průmyslová zóna Šlechtitelů
-Multimediální park
-ceny města Olomouce 2006
-petice „Klid pro sídliště“
-petice „společenství vlastníků bytových
jednotek Horní lán“
dne 25.4.2006 – 95.schůze RMO
-majetkoprávní věci
-majetkoprávní záležitosti odboru investic
-veřejné zakázky
-prodej domů
-rozpočtové změny 2006
-povodeň 2006-uplatnění dotačních titulů
-soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu
-návrh změny č.XIII ÚPnSÚ Olomouc
-pořízení změny č.XV ÚPnSÚ Olomoucvýchodní tangenta
-upravený plán akcí 2006–zastávky MHD,
malá parkoviště
-Denisova-Pekařská, rekonstrukce
-organizační změny odboru investic
-počet obyvatel
-návrh programu 22. ZMO dne 19.5.2006
dne 9.5.2006 – 96.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
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-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2006
-předzahrádky
-Pražská-východ
-řešení problematiky elektroodpadu
-zavedení provozu cyklobusů DPMO
-regenerace MPR
dne 23.5.2006 – 97.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-majetkoprávní záležitosti odboru investic
(smlouvy o smlouvě budoucí-věcná břemena na 6 parcelách v kú.Radíkov u Ol. a
Lošov, vše akce Kanalizace Radíkov)
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2006
-umístění presentační kamery na náměstí
-Program prevence kriminality 2006
-povodně 2006
-Fond rozvoje bydlení
-fond soudržnosti
-ulice Za školou – petice
-kotelny – věcné břemeno
-užití znaku SmOl
-rozpracování
usnesení
22.
ZMO
z 19.5.2006
dne 19.5.2006 – 22. jednání ZMO
-rozpočtové změny 2006
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-prominutí pohledávek
-změny územních plánů č. XIII, pořízení
změny č.XV a XVI ÚPnSÚ Olomouc
-zřízení povodňového fondu SmOl.
-žádost občanů místní části Černovír
-zřizovací listiny příspěvkových organizací
města
-naplnění zákona o volbách
-Multimediální park
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 2006
-schůzka předsedů KMČ
na služebně MP na
Sv.Kopečku
-jarní úklid, spokojenost
s přístupem TSMO a.s.
-oprava místních komunikací - zajištěno
TSMO a.s.
-řešení drobných problémů kolem akce
„bioodpad“
-jednání ve věci investiční akce „Kanalizace Radíkov“
-informace p.Prášilové (gratulace jubilantům)
-zajištění tabulí s názvy ulic a zajištění
dodavatele výměny kotle v prodejně SANA
-schválení rozpočtu KMČ na rok 2006
Květen 2006
-schůzka předsedy KMČ se zástupcem
Policie ČR Velká Bystřice k problematice
spolupráce, požadavky na Policii ČR
-schůzka s vedoucím úseku komunikací
p.Zívalou (problematika Radíkova)
-schůzka s vedoucím odboru investic
Ing.Michaličkou a navazující schůzka
s právníky odb.investic

-jednání s vlastníky parcel v trase kanalizace
-vandalismus na herním prvku pro děti u
prodejny
-chystané provádění opravných prací na
vodohospodářských stavbách
-nohejbalový turnaj, pozvání primátora
-zabezpečení objektu KMČ
-připomínky k akci bioodpad
Plán jednání KMČ v roce 2006
19.června
17.července
21.srpna
18.září
16.října
20.listopadu
18.prosince

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

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“
Počátkem měsíce května 2006 se uskutečnila schůzka předsedy KMČ s vedoucím odboru
investic Ing.Michaličkou, na kterou ještě v tomtéž týdnu navazovalo setkání u vedoucího odboru investic s právníky odboru investic JUDr.Vačkářovou a Mgr.Halounovou, vedoucím oddělení veřejných zakázek Ing.Šnajdrem a paní Cabicarovou. Cílem bylo urychlit dořešení
majetkoprávních problémů s ohledem na nastalé změny vlastníků některých pozemků dotčených trasou kanalizace a stanovení termínu, kdy bude vypsána veřejná soutěž na zhotovitele zakázky. V současné době bylo již zahájeno vodoprávní řízení k uvedené investiční akci
Kanalizace Radíkov.
/zv/

VLHKÉ JARNÍ OBDOBÍ SE PŘIPOMNĚLO 16. KVĚTNA 2005 I PŘÍVALOVÝM LIJÁKEM
Veliká zásoba sněhu, prudké jarní tání
nadělalo starosti mnohým vlastníků nemovitostí v Radíkově. Do toho vstoupil silně
deštivý prvomájový víkend, kdy napršelo
během třech dnů až 70 mm. Vrchol vlhkému jarnímu období dal přívalový déšť
v úterý 16.května 2006. Mezi 17,30-18,30
hod., ve dvou po sobě jdoucích lijácích
spojených s bouřkou,napršelo během hodiny 45 mm vody. Svažitý terén, na polích
nad Radíkovem zaseté jařiny způsobily, že
došlo ke splachu zeminy a kamení z polí a
cest, ucpání uličních vpustí a vniknutí vody
Radíkovský informační zpravodaj 3/2006
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do RD manž. Procházkových na
ul.Malinovského, zaplavení několika
zahrad na ul.Dolanské. Opakovala se
tak událost cca z 60-tých let, kdy do
středu obce tehdy připlavaly brambory
z polí nad Radíkovem. Řada občanů
se potýkala s úklidem několik dní.
Druhý den ráno 17.5. zahájily TSMO
a.s. (úsek komu-nikací vedený
p.Zívalou) úklid naplavenin z ulic
Náprstkova,
Na
Pevnůstce,
Malinovského, ul.Dolan-ská a točny
autobusů MHD. Úklidové práce
zabraly TSMO a.s. dva dny. Ve
čtvrtek 18.5. se uskutečnila pochůzka
předsedy KMČ s paní Brázdovou
z majetkoprávního odboVoda, která vnikla do průjezdu dosahovala výšky cca 40 cm
ru (spravuje vodohospodářské stavby) po postižené lokalitě s cílem zajisti řádné vyčištění
lapačů a sběračů případné jejich doplnění a provedení sanace břehu potoka na odtoku
z Radíkova bezprostředně pod propustkem. Bude asi nutné aby na opravné práce byly uvolněny další finanční prostředky.
Něco k zamyšlení a z historie…
Lidská paměť má jednu velmi užitečnou vlastnost - dost rychle maže nepříjemné události, tím je
ale na druhé straně velmi zrádná. Dnes si málokdo vzpomene, kdy byla naposled v Radíkově povodeň.
V roce 1997 nás to také ještě minulo, až na utržený svah do přehrady. Když se podíváme zpětně, tak
po dlouhých letech klidu byl onen rok 97 takový start do období ničivých povodní, které postupně
zasáhly nejen celou republiku, ale i značnou část Evropy.
V historii Radíkova to není zas až tak neobvyklá událost. V hasičské i obecní kronice jsou popsány dvě takové povodně asi před šedesáti a sedmdesáti lety. Jedna z nich byla dokonce doprovázena
ohněm domu ve Dvoře, který zapálil blesk. Hasiči tenkrát přehradili cestu deskami z vozů a z takto
vzniklé laguny čerpali vodu na hašení požáru. I v pozdějších letech přišlo pár průtrží mračen, ale menšího rozsahu. Odborníci na počasí a klima varují, že bude hůř, takže můžeme čekat častější a rozsáhlejší povodně a to i tam, kde nikdy předtím nebyly. Bude dobré, aby každý vlastník pozemků zvážil
jaké nebezpečí mu hrozí a podle svých možností se na toto připravil. Tak o této problematice hovoří i
příslušný zákon. Pokud to není v jeho silách, může požádat Komisi městské části o pomoc. Na detašovaném pracovišti budou k dispozici písemné materiály, které nabízejí možnosti, jak se účinně bránit
povodním. Rovněž bude možné využít informací na internetu, který v nejbližší době bude přístupný
veřejnosti v budově Komise. Existuje celá řada stránek, které se touto problematikou zabývají.
/jb,zv/
ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE MĚSTĚ OLOMOUCI
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a statutárním městem Olomouc. Celkové náklady projektu včetně DPH jsou ve výši 10 394 664 Kč. Je zaměřený na zlepšení přístupu
široké veřejnosti k informacím prostřednictvím internetu, a to převážně v okrajových částech
města včetně městské části Radíkov. Celkem se zřizuje 21 míst, která budou otevřena do
konce května 2006. V Radíkově bude internet zpřístupněn v určené dny, počínaje pondělkem 5.června 2006.
Pracoviště Radíkov, Náprstkova 1 : provoz Po/Út//Pá 13,00-17,00 hod. v Klubu důchodců.
Kontaktní osoba k provozu informačních pracovišť: Bc. Jakub Pešata/ tel: 588 513 213

Cílem je zajistit a zlepšit:
-

přístup nejširší veřejnosti k internetu a veřejným informacím

Radíkovský informační zpravodaj 3/2006

4

-

integraci sociálně ohrožených skupin obyvatel do společnosti
komunikaci obyvatel s veřejnou správou na vyšší úrovni

2 základní služby obyvatelům
-

veřejný přístup k PC s internetem
komunikace s veřejnou správou, rozšířené služby pro obyvatele města:
• přístup k internetovým stránkám statutárního města Olomouce
• možnost komunikace s městem pomocí elektronické pošty (v budoucnosti je možnost využití elektronického podpisu)
• vydávání tiskopisů
• předávání podnětů a žádostí občanů v rámci Magistrátu

Ceník
Registrace:
100 Kč/6 měsíců
Přístup na internet: po registraci zdarma
Tisk dokumentů :
1 Kč/1 strana A4 ČB
/zv/

JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY VŠICHNI UVÍTALI, PŘESTO ALE …..
Hasiči jarní sběr šrotu v sobotu
15.dubna 2006 zvládli bez problémů.
Auto na svoz se tentokráte zajistilo
z Posluchova, závěrečný guláš připravil pan Foukal ke spokojenosti
všech brigádníků. Šrot byl bezprostředně po ukončení svozu odvezen. Některé hasiče čekalo odpoledne
ještě utkání 2. ligy ve futsale a tak
den byl opravdu perný. Bylo sebráno
přes 3 000 kg. Šrotu. Příjem do
pokladny sboru všichni uvítají. Jen
mrzí, že se přesto objevil nějaký šrot
i při sběrové sobotě o týden později.
Následující týden zajistily TSMO
a.s. pravidelnou jarní sběrovou
sobotu, a tak na velikonoční sobotu
22.dubna 2006 mohli občané, chataři a chalupáři do průběžně přistavovaných kontejnerů odložit další
nepotřebné věci ze svých domácností. Kontejnerů je potřeba
každým rokem stále více a tak
bychom měli všichni docenit tuto
nabízenou možnost. Jak by asi
vypadalo okolí Radíkova v době
dnešního konzumního způsobu
života, kdy odkládáme značné
množství nepotřebných věcí. To
by byla asi každá rokle zavezena
odpadem. Pamětníci si jistě
vzpomenou, jak se různým haraburdím zavážely v padesá-tých
letech nejen bunkry, ale i zákopy,
které v lese v okolí Radíkova
zůstaly z období II.světové války…..
Přesto, ale mnozí uživatelé chatových lokalit této sběrové soboty nevyužijí (nebo se neobtěžují
odpad dopravit na točnu MHD) a na místo pravidelného svozu komunálního odpadu odkládají nejen
Radíkovský informační zpravodaj 3/2006
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televize, ale i stavební materiál jako je heraklit apod. Nejhorší situace je v lokalitě Na Suchých loukách. Pokud bude tento stav pokračovat bude stanoviště zrušeno po dohodě s Magistrátem a TSMO
a.s.
/zv/

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
V rámci personálních změn na detašovaném pracovišti Magistrátu bylo pracoviště přemístěno do přední místnosti a bude sdíleno spolu s místní knihovnou. Na přesunuté pracoviště Magistrátu byl dodán novější nábytek a v každém případě došlo ke zlepšení. Vybavení
bude postupně vylepšováno.
Přesun půjčovní doby z víkendu na středu byl zdařilým krokem. Knihovna je navštěvována i místními důchodci z KD a zvýšil se také zájem dětí o zápůjčky knih.
Aktuelní seznam knih je zveřejněn na stránkách KMČ a to www.olomoucko.cz/radikov.
Pokud bude zájem i o jiné knihy, lze tyto v krátkém časovém horizontu zajistit.
Roční členský poplatek pro dospělé je 40,-Kč, děti a důchodci 20,-Kč. Zvažte, zda je nutno
knihu, kterou si chci přečíst, opravdu kupovat a nebo si jen půjčit v místní knihovně. Na vaši
návštěvu se těší……
/Helena Večeřová/

Víte, že . . . .
.......i radíkovská pevnůstka má své
webové stránky a to na adrese
http://pevnost-radikov.cz..............
……se naší KMČ podařilo u SNO a.s.
zajistit po několika urgencích provedení
obnovy nátěrů na kovových prvcích
včetně výměny prohnilého okapu. Je to
již více jak 15 let, co jsme společně
prodejnu v akci Z dokončili. Zub času
hlodá ….
……. po roční pauze se opětovně před
velikonočními svátky objevili v ulicích

klapači. Těmi „statečnými“ byli Tomáš
Hudec, Honzík Čapka a Daniel Špruček. Obnovená tradice potěšila občany,
páni kluci byli zase spokojeni
s výdělkem……
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I v letošním roce pořádá Magistrát „Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu
v Olomouci.“ Při soutěži bude posuzována výzdoba oken, balkonů, teras, průčelí
RD, úprava zeleně před vchody do domů
(předzahrádky). Zájemci mají možnost se
přihlásit od 2.5. až do 23.6.2006 na
Magistrátě města Olomouce, odbor ŽP,
Hynaisova 10. Pro vítěze jsou připraveny
finanční odměny……..
……….třetí ročník mistrovství České republiky v survivalu hlídek „Signum Nadoraz Survival 2006“ se v Olomouci i okolí
Radíkova uskutečnil ve dnech 26.28.5.2006. V příštím čísle přineseme
podrobnější informace…..
……. Místní hostinec opětovně ožívá a tak
se konečně zájemci o občerstvení dočkají.
Snad se bude novému nájemci dařit a nedopadne to jako v letošním zimním období
2005/2006, kdy hostinec totálně zamrzl….
………26.dubna 2006 se na hrázi opětovně po roce sešly dětičky z MŠ OlomoucBieblova spolu se svými učitelkami a rodiči, aby za hezkého počasí nainstalovali na
hrázi opět vodníka a společně přivítali jaro.
Děti měly připraveny hezké pásmo říkanek
a většina jich byla v maskách. Zbytek dne
strávily děti i s rodiči u koní ve stájích na
pevnůstce a na chatě Pod věží. Věříme,
že vodník letos odolá vandalismu a vydrží
….
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……..odborní pracovníci úseku veřejné
zeleně odboru ŽP Magistrátu v čele s ve-

doucí Ing.Štěpánkovou provedli kontrolu
stavu herních prvků dětského koutku u
prodejny v Radíkově. Stav je žalostný.
Přetěžováním poškozené kotevní prvky
lanoví, nožem nařezaná lana. Bude nutné
z důvodů bezpečnosti provést opravu. I
když není známo, kdy k poškození došlo,
je žádoucí, aby rodiče o tomto stavu děti
informovali……
…….náhlý nástup jara se projevil letos
zvýšenou produkcí pylů a tak trpěli mnozí
alergici. Vlhko a povodně v lužních lesích
kolem Olomouce, ale i v Radíkově zapříčinily zvýšený výskyt komárů, tak jak tomu
bylo v roce 1997…….
/ zv /

Děti herní prvky často využívají….

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v červnu
Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malíková,
Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová,
Jindřich Melcer, Marie Veselá, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár,
v červenci
MUDr.
Jana
Stříbrnská,
Zdeněk
Typner,
Libuše
Krumpholcová, Jindřich Novák
v srpnu
Hana Koutná, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová,
Vojtěch Šubrt, Josef Eichler
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.

Blahopřání:
Dokonce dvěma novomanželským párům a to Tomáši a Daniele Řezníčkovým a Michalovi a
Lucii Veverkovým. Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.
/ zv /

Sdělení občanům:
1) Úřední hodiny detašovaného pracoviště
Magistrátu města Olomouce jsou každé
pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385
296. Počínaje dnem 15.května 2006 je
novým pracovníkem Magistrátu pan David
KUNDEL. Na pracovišti lze uhradit veškeré
poplatky, ověřování, podání jako na podatelně Magistrátu, žádosti, formuláře, informace, co nejrychlejší přenos otázek z Radíkova na odborné
pracoviště Magistrátu. Magistrát předpokládá další rozšíření služeb.
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2) KMČ žádá všechny občany, aby nevhazovali do kontejnerů především sklo v brzkých ranních hodinách nebo pozdě večer. Ti, co bydlí u míst soustředění kontejnerů na separovaný sběr si zcela oprávněně stěžují na bezohlednost a rušení nočního klidu. Možnost přemístění kontejnerů do jiné lokality bude řešena s TSMO a.s. Z hlediska přístupu vozidel
k odvozu mnoho míst pro umístění kontejnerů v centru v lokalitě Radíkov asi není.
3) Jelikož při sečení ploch TSMO a.s. zůstane občas některá plocha nezesečena, prosíme o
nahlášení tohoto stavu bezprostředně předsedovi KMČ. Bude projednáno s TSMO a.s.
/zv/

Městská policie je tu pro vás:

DEFINICE PŘESTUPKU - Přestupkový zákon č. 200/1990 Sb., § 2
Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti
a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

ZPŮSOB ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ
1. DOMLUVA
- nejmírnější sankce za přestupek
2. BLOKOVĚ
- nestačí domluva
- přestupce s přestupkem souhlasí
- je ochoten zaplatit
Bloková pokuta může být nejvýše 1000 Kč.
Bloková pokuta mladistvému nejvýše 500 Kč.
Výjimku tvoří § 67, zák.361/2000 Sb., kdy přestupce neoprávněně stojí na parkovišti
vyhrazeném pro invalidní občany označeném svislou dopravní značkou IP 12 se symbolem
O1 ( označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou). Za tento přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb., par.23 a /1 lze udělit blokovou
pokutu do výše 5000 Kč.
3. BLOK NA POKUTU NA MÍSTĚ NEZAPLACENOU
- jsou splněny všechny podmínky pro blokové řízení
- přestupce nemá u sebe dostatečnou finanční hotovost
- je povinen tímto blokem uloženou pokutu zaplatit nejdéle do 15 dnů na služebnách MPO,
složenkou nebo kterémukoliv strážníku MPO ve službě
- v případě nezaplacení blokové pokuty do 15-ti dnů Vám bude zaslána upomínka a pokud
nebudete do 10-ti dnů reagovat ani na tuto upomínku, bude věc předána v souladu se
zákonem č. 337/1992 Sb. k exekuci ve správním řízení. Současně budete zapsáni do evidence
dlužníků města Olomouce.
4. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- přestupce nesouhlasí se spácháním přestupku
- podle závažnosti a na základě zjištěných skutečností, může strážník rozhodnout o oznámení
přestupku příslušnému správnímu orgánu
- strážník není oprávněn řešit přestupek v blokovém řízení (např. přestupky na úseku
zdravotnictví, přestupky na úseku vodního hospodářství ).
5. VÝZVA PRO NEPŘÍTOMNÉHO PACHATELE
- výzva obsahuje specifikaci přestupku
- SPZ, RZ a typ vozidla
- místo přestupku
- lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MPO
Radíkovský informační zpravodaj 3/2006
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- adresa služebny
CO POTŘEBUJETE S SEBOU K PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU
- doklad o uložené pokutě a výzvu
- doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas atd.)
- doklady potřebné k řízení vozidla
Příklad :
Řidič zastavil a stál v úseku označeném svislou dopravní značkou B28 - zákaz zastavení.
Postup strážníka:
Strážník je oprávněn věc řešit v blokovém řízení za předpokladu, že jsou splněny tyto zákonné podmínky :
- přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. V
blokovém řízení lze uložit pokutu do 1000, - Kč, pokud přestupkový nebo jiný zákon nepřipouští uložit pokutu
vyšší.
V případě, že obviněný z přestupku není ochoten blokovou pokutu zaplatit nebo nesouhlasí
s přestupkem, strážník na místě sepíše Úřední záznam /oznámení o přestupku/, osobu poučí* o jejích právech a
povinnostech, je povinen řidiči umožnit písemně se vyjádřit a následně spisový materiál, rozšířený např. o fotodokumentaci, předá k dořešení příslušnému správnímu orgánu, kterým v tomto případě je Magistrát města Olomouce , odbor Agendy řidičů a motorových vozidel.
*Poučení: Každý je povinen podat potřebné vysvětlení, které může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci. Vysvětlení může odepřít
pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci,
manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě osoba,
která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, pokud ji nebyla státem zproštěna.

Tisková mluvčí: Lenka Prošková

Klub důchodců Radíkov informuje
Scházíme se pravidelně každou středu v letním období od
15,00-17,30 hod. Čas v klubu je věnován diskusím při kávě a
nebo sledujeme občas zajímavá videa věnovaná přírodním
krásám různých zemí naší planety. Často se vracíme domácímu
videu z turistických vycházek po okolí, ze zájezdů nebo z kulatých
narozenin našich členů. Často je využíván i moderní rotoped na
kterém si členové KD ověřují svou kondici.
Pěkné počasí nás ale vždy vytáhne na vycházky do okolí. I letos jsme nevynechali jarní
část výstavy Flora Olomouc. V uplynulém období jsme se vydali opětovně na vycházku do
Posluchova a do Horizontu v Bystrovanech. Hezké chvilky jsme prožili s oslavenci manžely
Jiřím a Marií Mazačovými. Pěkné drobnosti jak od KD tak i Magistrátu zajisté udělaly radost
oslavencům. Milovníky divadla z řad členů KD potěšila návštěva operety Noc v Benátkách
v Moravském divadle v Olomouci. Pátek 12.května jsme na pozvání kolegů z Dolan využili
k posezení a tanci při dechovce Dolanka. Příznivci zájezdů se mohli 16.5.2006 účastnit zájezdu do Opočna a Nového Města nad Metují. Hned za dva dny připravil Magistrát zájezd na
zámek Litomyšl, kde jsme měli možnost zhlédnout rozkvetlé zámecké zahrady a prohlédnout
si i muzeum. Ani jsme si nestačili po zájezdě odpočinout a 19.5.2006 se uskutečnilo májové
posezení s tancem v KD ve Slavoníně, kterého se účastnili zástupci všech KD. Akce se
všem účastníkům líbily.
Od příštího měsíce budeme moci v KD využívat i veřejný internet. Činnost KD je bohatá
a určitě si každý může vybrat něco z bohaté nabídky. Přijďte i Vy mezi své vrstevníky do
KD, zajisté si budete mít možnost popovídat, něco se dozvědět a rozšířit své kulturní obzory.
Těší se na Vás členové KD i vedení KD.
/jsch/
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„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-stavění májky letos doprovázelo nevlídné počasí. Přesto se sešlo dostatek hasičů a jejich
příznivců, kteří se i letos postarali o to, že Radíkov má svou májku
-zdravé jádro organizátorů nohejbalového turnaje (místní SDH) má s přípravou plnou hlavu
starostí. Turnaje se účastní opět 16 mužstev, bude nový putovní pohár a pro 1-3 mužstvo
malé poháry. Tyto věnovala hasičům místní KMČ. Všichni si přejí, aby počasí letos bylo lepší
než v roce 2005
-dne 10.května 2006 byli přijati velitelé hasičských sborů, které zasahovaly při jarních povodních krajským hejtmanem Ing.Kosatíkem na Krajském úřadě v Olomouci.
-osm desítek poděkování rozdalo vedení Olomouce v obřadní síni olomoucké radnice ve
čtvrtek 11. května 2006
Poděkovalo tak hasičům, policistům, občanům, zástupcům firem a médiím za součinnost
při řešení krizové situace při letošní dubnové povodni, která postihla Olomouc. Obou akcí se
za místní Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov účastnil velitel pan Čestmír Prudký.
-dne 20.května 2006 se na hřišti v Olomouc-Lošově uskutečnilo okrskové kolo: Účastníli se
tito členové místního SDH:
Cvoliga Martin, Hudec Pavel,
Veverka
David,
Morbitzer
Karel,
Langer
Vladislav,
Foukal Aleš, Řezníček Tomáš,
Lisa Miloslav a jako kameraman
Čestmír
Prudký.
Tentokráte se družstvu na
okrskové soutěži dařilo.
Pořadí v soutěži:
1.
Chválkovice
2.Radíkov
3.Droždín 4.Holice 5.Lošov.

Čas radíkovského družstva –
29,20 s. Starosta sboru děkuje
tímto všem za dobrý výkon.
Událost zajisté zaznamená i
hasičská kronika.
-dne 21.června 2006 bude
Pečlivá příprava a souhra je základem úspěchu
před radnicí na Horním náměstí v Olomouci slavnostně předána sborům dobrovolných hasičů působícím ve městě Olomouci nová technika a vybavení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbor Dobrovolných hasičů v Olomouci-Radíkově pořádá
pod záštitou primátora statutárního města Olomouc pana Ing.Martina Tesaříka

v sobotu dne
erv
dne 3. čer
ervna 2006
10. ročník nohejbalového turnaje za účasti 16.mužstev
na hřišti za prodejnou potravin SANA v Olomouci-Radíkově
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Program sobota 3.6.2006:
8,00 hod Presentace týmů nohejbalového turnaje
8,20 hod. Losování do skupin
8,30 hod. První zápas turnaje
16,30 hod. Předpokládané finále turnaje
19,30 hod Vyhlášení nejlepších a slavnostní kácení májky
20,00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU AFRESCH (VSTUPNÉ 40,-KČ)
03,00 hod. Předpokládané ukončení zábavy

Program neděle 4.6.2006:
12,00 až- ?????? odpolední posezení u reprodukované hudby
14,00 hod. – přehrada – slavnostní křest hasičského raftu
Po oba dny je zajištěno bohaté občerstvení (pivo, víno, nealko, kuřecí stehna,
makrely, klobásy, grilovaný bůček ….

-

Srdečně zvou hasiči –

--------------------------------------------------------------------------------------------------------/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov dosahuje v jarní části
ligy kolísavé výsledky. Výhra střídá prohru, ale přesto je mužstvo na
uspokojivém 6. místě. Důvodem je zranění 3 hráčů, kteří ale přesto se
snaží za mužstvo hrát. Za tento přístup vedoucí mužstva hráčům děkuje.
Střed tabulky by měl zabezpečit pro mužstvo setrvání ve 2.lize.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2005/2006
DATUM
UTKÁNÍ

HOSTÉ

DOMÁCÍ

(jaro)

01.04.
06.04.
15.04.

RK Dachi
Radíkov
Restoma A
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Radíkov
FC Literpool
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2005
0:4
6 :2
6:2

VÝSLEDEK
JARO 2006

1:4
3:0
4:2
11

20.04.
29.04.
06.05.
13.05.
20.05.
24.05.
03.06.
06.06.
17.06.
20.06.

Radíkov
Lípy
Veterán Hlubočky
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
FC Hněvotín
Radíkov
Step a Style
Radíkov

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

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

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

/mn/

INZERCE
Vedoucí prodejny zve k nákupům nejen místní občany,
ale na prahu rekreační sezony i všechny chataře a
chalupáře. Dostatek zboží za příznivé ceny bez
cestování do Olomouce vám ušetří čas. Svým nákupem
v naší prodejně podpoříte oprávněnost její existence.
/ zv /

Soustředění strojníka…, zabere ta stařenka nebo to bude lepší až s tou novou mašinou….
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

Uzávěrka 28.5.206 - vychází: 2.6.2006
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