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

AHOJ PRÁZDNINY 2006

Končí další volební období….

Soustředění dětí pod dohledem maminek a babiček

Před čtyřmi roky občané, kteří
se voleb účastnili, přispěli svými
hlasy ke zvolení stávajícího Zastupitelstva města Olomouce. Komise
městské části č.21 Ol.-Radíkov
usilovala svou prací o zvelebení
městské části Radíkov. Ne vše se
dařilo, ne všichni byli spokojeni,
řešili jsme i stížnosti. Informace
prostřednictvím tohoto periodika
dostávali 6x ročně nejen občané,
chataři a chalupáři této městské
části, ale i všichni členové RMO
včetně pana primátora a dále zastupitelé, kteří byli zvoleni v našem
volebním obvodě č.5. Věděli takto
o tom, jak se v Radíkově žije, o
problémech, které zde jsou a měli
možnost i během celého volebního
období se při různých příležitostech se svými voliči setkat. Učinilo
tak jen málo z nich. Jako KMČ
jsme rádi, že se po 10-ti letém úsilí
podařilo dostat do plánu investic
na roky 2006-2007 očekávanou
akci „Kanalizace Radíkov“ i za přispění těchto zastupitelů. Po dokončení této akce a opravě všech
komunikací se městská část Radíkov stane lokalitou, kde se snoubí
pěkné bydlení s hezkou okolní přírodou.
/zv/

Vítězové převzali diplomy a ceny…..
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 18.7.2006 - 103.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-majetkoprávní
záležitosti odboru
investic
-veřejné zakázky,
přidělení
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny
2006
-projektové náměty
pro čerpání prostředků z EÚ na roky 2007-2013
-bezbariérové úpravy komunikací
-olomoucká kina
-organizační změny na Magistrátu mOl.
dne 26.7.2006 – 104.schůze RMO
-veřejné zakázky
-analýza „Povodně“
dne 8.8.2006 – 105.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka č.625 (kanalizace Radíkov),
jmenování komise pro zadávací řízení a klasifikaci uchazečů

-prodej domů
-Moravská vysoká škola (příspěvek)
-publikace ZOO Olomouc
-příprava nového územního plánu
-koncepce rozvoje bydlení
-petice občanů – ulice Na zákopě
-petice Hejčín
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými
úřady
dne 16.8.2006 – 106.schůze RMO
-veřejné zakázky

dne 28.8.2006-107. schůze RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-lokalita Pražská – výhled
-veřejné zakázky
-prodej domů
-Multifunkční hala
-veřejná podpora oblasti ŽP
-Centrum sportu a zdraví
-projekt „Bezbariérová Olomouc“
-památník jugoslávských vojínů
-přísedící okresního soudu
-žádost Národního cirkusu Jo-Joo
-projekt „Rozvoj MHD“
dne 11.9.2006 – 108.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-veřejná zakázka č.625 (kanalizace
Radíkov) – přidělení

-nájem bytů
-rozpočtové změny 2006
-kompostárna Grygov
-lokalita bývalého autobusového nádraží
-zastávka MHD Foersterova
-Povodňový fond města Olomouce
-VFO, rekonstrukce aleje
-Černovír hráz
-provoz zimního stadionu
dne 20.9.2006 – 109.schůze RMO
-veřejné zakázky
-návrh programu 26.zasedání ZMO dne
13.10.2006
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
Červenec 2006
-jednání ve věci nutných
vodoprávních úprav
-opakující se problémy
s nedodělky
v sečení,
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nutné urgence
-jednání zástupce KMČ na Stavebním
úřadě s JUDr.Hýravou
-situace s přípravou akce Kanalizace Radíkov
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-průzkum složení komunálního odpadu
v popelnicích občanů
-posouzení zakázky KMČ na výměnu kotle
v prodejně Radíkov
-problematika opravy rozhlasu
-odsouhlasení návrhu opravných prací
v oblasti vodoprávní na rok 2007
-určení náhradní osoby na hlášení místního rozhlasu
-problematika bezdrátového internetu
-změny v rozpočtu KMČ
-jednání s primátorem ve věci informovanosti KMČ
Srpen 2006
-dopis p.Procházkové, projednání
-dopis primátora ve věci Stavebního úřadu
-nehody cyklistů na ul.Na pevnůstce, dopis
na Policii ČR a MP ve věci doplnění dopravního značení
-problematika bezdrátového internetu,
další jednání
Září 2006
-seznámení s dopisem TSMO a.s. (odpověď na stížnost zaslanou primátorovi) k
problematice osvětlení v Radíkově. Stížnost od místního občana

-činnost KMČ v dalším období – informace
Magistrátu
-dopis na Zemědělskou vodohospodářskou správu Olomouc (problematika Lošovského potoka)
-zajištění sběrových sobot, ukončení akce
„bioodpad“ a ukončení odvozu TKO z chatových lokalit-termíny viz - letáky
-výsledky jednání s Mgr.Puhačem
-schůzka s paní Brázdovou ve věci vodohospodářských staveb
-informace z činnosti místního SDH
-pozvánka na schůzku s MP
-zajištění novoročenek 2007
-návrh na čerpání prostředků na občerstvení
-výstavba RD na ul.Náprstkova
Plán jednání KMČ v roce 2006
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/

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ PŘED ZAHÁJENÍM…
Od posledních informací ve Zpravodaji č.4/2006 se zahájení realizace této investiční akce
hodně přiblížilo. Na celostátním portále „Informační systém o veřejných zakázkách“ byla dne
24.7.2006 vypsána Statutárním městem Olomouc veřejná zakázka akce „Radíkovkanalizace“. Termín realizace: zahájení 1.11.2006 – ukončení 1.12.2007. RMO ustanovila
hodnotící komisi. Celkem 3 sdružení a 1 firma projevily zájem o realizaci této stavby a odevzdaly v termínu do 29.8.2006 v souladu se zadáním své nabídky na odbor investic Magistrátu. Ustanovená hodnotící komise vybrala a RMO dne 11.9.2006 schválila vítěze tendru. Je
jím „Sdružení Radíkov“ , které tvoří SSŽ Praha, závod Zlín a firma Horstav Olomouc. V současné době mají ostatní účastníci soutěže o zakázku možnost se případně odvolat. Bylo
taktéž vydáno na uvedenou stavbu vodoprávním orgánem vodoprávní povolení. Bezprostředně po ukončení odvolacích lhůt bude podepsána mezi Statutárním městem Olomouc a
zhotovitelem smlouva o dílo. Zajisté se i KMČ včas dozví podrobnější časové harmonogramy, o kterých vás budeme vhodnou formou informovat. Situace z hlediska rozkopávek jednotlivých ulic v Radíkově bude dosti složitá, termín realizace při objemu prací v hodnotě cca
70 000 000,- Kč, je opravdu nabitý. Budeme se snažit od zhotovitele získat termíny prací na
jednotlivých větvích (v jednotlivých ulicích) tak, aby se občané mohli daným termínům přizpůsobit např. z hlediska dovozu materiálu apod. Bude nutno řešit i objížďky a počítat
s úplnými uzávěrami jednotlivých komunikací na dobu nezbytně nutnou.
Podle informací z webových stránek www.olomoucko.cz pro jiné akce kanalizace probíhající ve
městě Olomouci sdělujeme:
Od 1.1.2007 vstupuje v platnost nový Stavební zákon, který značně zjednodušil podmínky pro budování přípojek. Přípojky do délky 50 m nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§ 103, čl. 1b).
Majitelům nemovitostí tedy postačí požádat o souhlas s napojením na kanalizační síť jejího provozovatele a uzavřít s ním smlouvu na likvidaci splaškových vod. Vlastní vybudování přípojky si za
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dodržení podmínek provozovatele kanalizace zajišťuje každý vlastník nemovitosti samostatně.
O dalších podrobnostech bude občany informovat investor - Statutární město Olomouc prostřednictvím pravidelných informačních schůzek s KMČ a internetových stránek a provozovatel - Středomoravská vodárenská a.s.. Doporučujeme občanům zatím nezadávat zpracování projektové dokumentace na vlastní kanalizační přípojku.
/zv/

ŽIJÍ ZDE S NÁMI….
Již roky zde žije a hlavně běhá pan Ing.Miroslav Osladil – vyznavač ultramaratonů.Vídáme
ho často běhat především na cestách v okolních lesích, v poslední době se svým psem. Je
to nejen organizátor běžeckých akcí, ale i aktivní běžec v posledních ročnících jarních resp.
zimních běhů olomoucké ligy stovkařů, které se v Radíkově pořádají. Letos se pan
Ing.Osladil účastnil 24 hodinového běhu nedaleko známého rakouského střediska Dachstein.
Za 24 hodin uběhl pře 201 km. Těchto závodů se celkem účastnilo 169 závodníků a pan
Ing.Osladil skončil celkově devátý a ve své kategorii nad 50 roků zvítězil. Závod se běžel na
okruhu 2,3 km v denní části za třicetistupňového vedra. O to cennější je umístění. Do dalšího
aktivního závodění přejeme hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví. /informace převzaty
z denního tisku/

/zv/
OBEC RADÍKOV U HRANIC MÁ SVŮJ OBECNÍ PRAPOR
Dne 25.5.2006 převzala delegace obce Radíkov včele se starostou
Lubomírem Foltýnkem v poslanecké sněmovně z rukou Lubomíra Zaorálka
znak a prapor obce. Oba tyto symboly obce obsahují dvě smrkové větvičky
a jsou orámovány zeleným pruhem. V heraldické řeči to znamená, že obec
je obklopena smrkovými lesy. Další symbol představuje radlici, což značí,
že v obci žili převážně zemědělci.
Autorem znaku a vlajky je náš nejznámější heraldik, pan Jiří Louda. Je
tvůrcem našeho současného státního znaku ve všech jeho podobách,
prezidentské standarty, znaku Olomouckého kraje a dalších stovek znaků
obcí a měst. Jeho dílo je velmi rozsáhlé, mimo znaky a prapory vydal řadu
knih s heraldickou tématikou.
Obecní znak Radíkova u Hr.

Jak jeho dílo je pozoruhodný i jeho život. Narodil se v roce 1920 v Kutné Hoře, kde v roce 1938 maturoval a v témže roce uprchl za dramatických okolností přes Polsko do Francie a později do Anglie a
vstoupil zde do armády, prodělal výcvik komandos, potom přešel ke zpravodajcům jako telegrafista.
Už v Anglii se začal zabývat heraldikou. Dnes má na kontě přes tisíc erbů anglických šlechticů, kteří
byli poctěni udělením titulu rytíř podvazkového řádu. Po válce byl třináct měsíců vězněn na Mírově.
Od roku 1952 do roku 1976 pracoval v Univerzitní knihovně
v Olomouci a ve volném čase se stále věnoval heraldice. Za
celoživotní dílo mu byl udělen čestný doktorát a je doživotním
členem heraldické společnosti se sídlem v Londýně. Dne 3. října
se dožívá v plné síle 86 roků a stále má plné ruce práce.
Když jsme před časem se starostou Radíkova diskutovali
při prohlížení výstavky jejich kronik, razítek a dalších relikvií,
narazili jsme i na téma heraldického znaku. Vyšlo najevo, že mají
v plánu takový znak pro obec získat.
Obecní prapor Radíkova u Hr.

Proto jsem doporučil pana Loudu, kterého znám víc než patnáct let. Zajeli jsme se starostou
Radíkova na návštěvu a znak začal nabývat na obrysech. První znak měl podobu červené beraní hlavy
s černými rohy. Byl to znak šlechtice, který kdysi vlastnil Radíkov jako poddanou vesnici.Tento znak
neprošel diskuzí v obci. Hlavní příčina byla v tom, že slavnému hasičskému družstvu říkali jejich
soupeři „pastevci z hor“, což stále vítězícím hasičům dost vadilo. Neprošel ani patron obce – Přemysl
oráč. Proto vznikl druhý znak, o kterém se píše na začátku článku.
/jb/
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RYCHLÝ INTERNET V RADÍKOVĚ
Na základě četných dotazů se problematikou zabývala i KMČ. Po mnoha jednáních sdělujeme:
Vzduchem, tzv. mikrovlnami a po pevné lince je stále užívání internetu velmi drahé. Přes špatné zprávy přesto dvě lepší sdělení. Od 20.10.2006 bude spuštěn po telefonní lince rychlý internet a je neustále
ve hře vzdušné připojení cestou hvězdárny v Lošově. Byly osloveny i další tři firmy, ale žádná neměla
z důvodu vysokých nákladů na přenosové zařízení zájem.
/jb/

AHOJ PRÁZDNINY
Hezké počasí a tentokráte opravdu
poslední prázdninový víkend – sobota
2.září plně ladily se záměrem pořadatelůmístního SDH Olomouc-Radíkov. Do
pečlivě připravených
7 soutěžních
disciplín se zapojilo celkem 33 dětí a to
nejen místních, ale i příchozích. Soutěže
prověřily nejen šikovnost, ale i tělesnou
zdatnost a odvahu. Pro vítěze nachystali
pořadatelé pěkné ceny. Ohlas u dětí
vzbudila i možnost si zastříkat pravou
hadicí

Odpovědně ovládal kolo štěstí starosta SDH
Olomouc-Radíkov pan Mirek Nemrava

s běžícím čerpadlem za zády a to pod
pečlivým dozorem místních hasičů. Toť
zajisté i dobrá myšlenka pro podchycení
zájmu o požární dorost. Jen najít
schopného vedoucího dětského družstva
a může se začít. Nemalý ohlas vzbudilo i
kolo štěstí a to jak u dětí, tak i u
dospělých s cenami vždy odpovídajícími
příslušné věkové kategorii.
A pak prý není mezi dětmi zájem o požární
sport….

Příjemné posezení na hřišti za prodejnou,
zajištěný bohatý sortiment jídla i tekutin
napomohl vytvoření pohodové atmosféry.
S blížícím se vlahým podvečerem se
objevila známá country kapela PECA
BAND, která hrála přítomný k tanci i
k poslechu až do 01,00 hod.
Pořadatelé děkují tímto všem, kteří
přiložili ruku k dílu a pomohli akci zabezpečit. A mezi tyto spolehlivé příznivkyně místních hasičů patřily i v letošním roce
paní Nádeníčková a paní Hudcová.
Přesné počty, přesná míra a k tomu milé
slovo…..
/zv,km/
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AKCE PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV
Tentokráte z organizačních důvodů pořádají hasiči sběr železného šrotu 14 dnů před
tradiční sběrovou sobotou a to v sobotu 7.října 2006 době od 9,00 do 12,00 hod. S ohledem na předejití možným ztrátám šrotu, žádají hasiči laskavě občany, aby šrot nechali na
svých pozemcích a nebo jej dali před branku těsně před příjezdem hasičů.
Další akcí je podzimní sběrová sobota, která se uskuteční dne 21.října 2006. Na točnu
autobusů budou jako vždy v době od 8,00 hod. do 13,00 hod. průběžně přistavovány kontejnery na objemný komunální odpad.
Jinak bude možné dle pokynů
přítomné
obsluhy
odložit
i
nebezpečný odpad jako např. staré
barvy, baterie, zářivky a různé
nepotřebné
elektrospotřebiče.
Lednice musí být kompletní. Dbejte
pokynů obsluhy, odpad neodkládejte
na místo předem.
Kdo nevyužije této možnosti, má
celoročně
příležitost
odložit
nepotřebné věci na sběrových
dvorech
v Neředíně
–
za
krematoriem a v Ho-dolanech –
ul.Chelčického. Provozní doba je
úterý-sobota 9,00-13,00 a 13,30 –
17,00 hod.
Pilotní projekt „Bioodpad“ má za hlavní úkol snížit podíl odpadu, který se ukládá na
skládku v Mrsklesích. Možným řešením je mimo jiné i využití biologicky rozložitelného odpadu ke kompostování a složky spalitelné (větve a čisté dřevo) k získání tepla na biokotelně
v nedaleké ZOO. Akce bude ukončena sobotou 28.října 2006. Je třeba přiznat, že se vyskytly některé organizační problémy, problémy s přebíráním některých složek na další zpracování i např. s tím, že sobotní provoz je sice vhodný pro občany, ale méně již pro obsluhu
(o práci o víkendech mezi pracovníky TSMO a.s. není zájem, pro firmu znamená zvýšené
čerpání mzdových prostředků). S množstvím, které občané malé městské části uložili do
kontejnerů, vás seznámíme v závěru roku. Do té doby proběhne jednání mezi odborem ŽP
Magistrátu, TSMO a.s. a KMČ s cílem akci vyhodnotit, jak ekonomicky, tak v příští sezoně
odstranit i nedostatky, které se během akce vyskytly. Předpokládá se i jednoduchá anketa
s občany.
Sdělení: do bioodpadu lze odkládat i shnilé ovoce, ale nelze odkládat pařezy stromů s ohledem
na skutečnost, že ZOO není vybavena zařízením na jejich zpracování pro kotelnu.
/zv,/

Víte, že . . . .
.......dne 6.8..2006 došlo letos již ke
druhé docela vážné havárii cyklisty při
sjezdu od TV vysílače směrem do Radíkova a to v prostoru nad odbočením
ul.Vrchní. Místní poskytli základní ošetření, přivolání sanitky i Policie ČR. Situací zabývala i KMČ, byla podána žádost na Dopravní policii ČR ke změně
dopravního značení - k posunu značky
snížené rychlosti 30 km směrem k lesu
a dosazení místní tabule s názvem
městské části Olomouc-Radíkov. Požádána o podporu byla i Městská policie…..
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…….bylo zřízeno další stanoviště pro
třídění komunálního odpadu a to na
začátku ul.Malinovského směrem od
Sv.Kopečka………
……..v polovině srpna 2006 se sešly
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postižené děti na mezinárodním radíkovském táboře v RS chata Lesní šance
za pořadatelství organizace
APAVČAS Olomouc na třináctidenním
pobytu. V rámci výměnného programu
dotovaného EÚ se účastnili i studenti
ze zahraničí, kteří zasvěcují děti do tajů
rehabilitačních metod. Byli zde účastníci z Belgie, Lichnštejnska, Slovenska a
Španělska. Své dovednosti změřili
účastníci na závodech ve dnech 25.26.srpna 2006 v prostoru jízdárny na již
tradiční soutěži v paravoltiži pro hendikepované děti. Několik informací zveřejnil i regionální tisk….
…….další zajímavou akcí v areálu tábora na RS chata Lesní šance byl mezinárodní divadelně hudební workshop
s názvem mYOVsic over bariers. Akce
se uskutečnila pod vedením olomouckého herce Martina Mňahoňáka.
Publicita byla i v tisku…..
……..dne 25.8.2008 došlo k totální de-

molici basketbalového koše v prostoru
hřiště za prodejnou neopatrným řidi
čem. Případ namístě šetřily tři složky
policie a to Městská policie, Policie ČR
Velká Bystřice, Dopravní Policie ČR.
Zařízení hřiště spravují TSMO a.s., které zabezpečily odřezání poškozeného
stojanu. I po uplynutí měsíce a přes
urgence místní KMČ se nic neděje.
Nový koš stále není a není……
…….KMČ se rozhodla uvolnit prostředky na výměnu kotle v místní prodejně
SANA. Kotel celou uplynulou zimu tekl,
a KMČ se i přes usilovná jednání jak
s ředitelem SANY, tak ředitelem SNO
a.s. nepodařilo najít společnou cestu
k řešení tohoto stavu. Prasknutí kotle
v zimním období by zajisté pro nás
znamenalo uzavření prodejny a tomu
jsme chtěli předejít......
……..volby do Zastupitelstva města
Olomouce se uskuteční ve dnech 20.
a 21.října 2006. I vy se máte možnost
vyjádřit ………
…….. s rostoucí výstavbou RD stoupá i
počet obyvatel městské části Radíkov.
Bohužel platnost zákona na ochranu
informací má i negativní dopad na
KMČ. Ač se na nás mnohdy obrací řada příchozích, kteří někoho hledají,
nebo hledají nějakou firmu, nemůžeme
informace poskytnout, neboť KMČ ani
soupis obyvatel nemá. A tak nevíme
kolik obyvatel městská část má, ani
jaké je věkové složení, kolik místních
dětí navštěvuje školu apod. ……
/ zv /

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
Říjen: Josef Uhlíř
Listopad: František Hynek, Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, Marie
Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Anna
Střeláková
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.
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Smuteční oznámení: Nejbližší příbuzní a občané Radíkova se rozloučili se zemřelým panem Karlem Morbitzerem.
/ 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, podání jako na podatelně
Magistrátu, žádosti, formuláře, informace,
co nejrychlejší přenos otázek z Radíkova na odborné
pracoviště Magistrátu. Magistrát předpokládá další rozšíření služeb.

Pan David KUNDEL

2) Na základě připomínek občanů KMČ upozorňujeme majitele psů na nevhodnost uvazování – „parkování“ svých miláčků u prodejny potravin. Současně upozorňujeme i na nedovolené pobíhání psů a hospodářských zvířat po městské části Radíkov. Městská policie byla
požádána o spolupráci.
3) Jelikož další číslo „Zpravodaje“ vyjde až v čase předvánočním a lze předpokládat, že bude v plném proudu již zimní období. KMČ se obrací na všechny řidiče, aby nevhodným
parkováním nebránili zimní údržbě komunikací a neztěžovali taktéž práci vozidlům TSMO
a.s. při odvozu TKO. O spolupráci byla taktéž požádána Městská policie.
4) Informační pracoviště - Klub důchodců Radíkov
Otvírací doba je stanovena takto:
Pracoviště Radíkov, Náprstkova 1 : provoz Po/Út/Čt/Pá 13,00-17,00 hod. v Klubu důchodců. Mimo
to je možno pro členy KD se seznamovat ve středu v den činnosti Klubu důchodců.
Možné termíny návštěvy sdělí p.Schwarz Josef. V současné době je registrováno 24 členů.
Kontaktní osoba k provozu informačních pracovišť: Bc. Jakub Pešata/ tel: 588 513 213

Ceník
Registrace:
100 Kč/6 měsíců
Přístup na internet: po registraci zdarma
Tisk dokumentů :
1 Kč/1 strana A4 ČB
Dalším zájemcům se doporučuje se telefonicky objednat v době provozních hodin internetu
na čísle 58 5358 296 u pana Schwarze.

5) Odvoz bioodpadu bude v městské části Radíkov ukončen v sobotu dne 28.10.2006.
Je předpoklad obnovení akce v jarním období 2007.
6) Odvoz komunálního odpadu z chatových lokalit bude ukončen pondělí 30.října
2006. Neodkládejte prosím již dále odpad na stanoviště v chatových lokalitách. Místo taktéž neslouží k uložení objemného komunálního odpadu. K odložení nepotřebných věcí využijte sběrovou sobotu dne 21.10.2006 nebo sběrové dvory ve městě
Olomouci.
7) Místní pobočka městské knihovny Olomouc je pro naše čtenáře otevřena každou středu v době od 15,00-17,00 hod. Vedoucí této knihovny paní Večeřová se těší na vaši návštěvu. 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.
/zv, jsch/
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Městská policie je tu pro vás:
Některá pravidla pro chodce a cyklisty pohybující se po stezkách
označených dopravními značkami.
Nejbezpečnější doprava je tam, kde jsou dopravní cesty pro jednotlivé
účastníky silničního provozu od sebe odděleny. Pro nejohroženější účastníky
silničního provozu chodce a cyklisty se budují speciální cesty, vyhrazené pruhy
a stezky. Stezky jsou komunikace, jejichž začátek a konec (případně každý
samostatný úsek) je označen dopravními značkami ve tvaru modrého kruhu s
bílým symbolem udávajícím, pro koho jsou určeny. Setkáváme se tak se :

- stezkami pro chodce

- stezkami pro chodce a cyklisty

- stezkami pro cyklisty

Tyto značky jsou příkazové, z toho vyplývá, že účastníci silničního provozu, kterým jsou určeny, jsou
povinni jich použít.

CHODCI:
Jeli zřízena stezka pro chodce, nesmí po ní cyklisté jezdit. Na stezce pro chodce smí cyklisté jízdní kolo
pouze vést, ale jenom tak, aby chodce neohrožovali.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený
pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení,
odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu
vyznačeném pro chodce.

CYKLISTÉ:
Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly a
světelnými signály.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený
pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení
ze stezky pro chodce a cyklisty, přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
Když stezka končí - při vyústění na běžnou silnici musí dát cyklista přednost všem vozidlům, která po
ní jedou a to i tehdy, není-li to nijak zřetelně vyznačeno. Chodci na stezku určenou výlučně pro cyklisty vstupovat nesmí.
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního
právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
!! Platí zásada - Chodci a cyklisté se musí k sobě chovat ohleduplně a nesmí se navzájem
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ohrožovat. Sníží se tím riziko možnosti úrazů a dopravních nehod !!
Tisková mluvčí: Lenka Prošková

Klub důchodců Radíkov informuje
2. srpna 2006 jsme se sešli po prázdninách i za účasti
zástupce Magistrátu a to PhDr. Tučkové z odboru SaZ, která nám
splnila i náš požadavek na zakoupení stolního ventilátoru pro
horké letní dny. Při dalších setkáních využíváme jak video tak pro
ověření zdatnosti seniorů i rotoped. Letní etapa Flory Olomouc
nás opět nalákala k prohlídce areálu Smetanových sadů a jejich
pavilonů. Akce se účastnilo celkem 18 členů. Koncem srpna 16 našich členů využilo pozvání
Klubu z Lošova na zájezd do prostějovského muzea, na zámek Čechy pod Kosířem
s obrazovou galerií i lázní Slatinice. Září jsme zahájili turistickou vycházkou přes Zdiměř do
Posluchova spojený při zpáteční cestě se sběrem hub. Někteří členové KD Radíkov se
účastnili zájezdu pořádaného Magistrátem do Květné-Strání s exkurzí do tamních skláren.
Kdo měl zájem, mohl si nakoupit i výrobky těchto skláren. Zájemci z řad důchodců o auta
navštívili i letošní Autosalon na výstavišti FLORA. Zájezd 21.9. pořádal tentokráte KD Radíkov a tak jsme na oplátku pozvali 20 členů KD Lošov. Navštívili jsme město Nový Jičín, závod Tonak, Kopřivnické muzeum Tatry a závěrem si prohlédli moderní lázně Klímkovice.
Hned další den se zástupci KD účastnili posezení s dechovkou Dolanka v Dolanech, kterou
pořádal místní KD a Penzion Véska.
Na návštěvu Vás, kteří jste mezi nás ještě nepřišli, se těší vedení KD i vaši vrstevníci.
/jsch/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-ve dnech 15.-16.7 2006 se účastnilo družstvo (ve složení-Morbitzer Aleš a Karel, Machanec) místního SDH na nohejbalovém turnaji v Opavě-Milostovicích. Získali pěkné 5.místo.
–ve dnech 28.-30.7.2006 se 10 členů SDH účastnilo na soutěži „O pohár starosty obce
Kobylí“. Bylo tam vyzkoušeno i naše nové čerpadlo. Výsledný čas 30,86 s. znamenal
17.místo z 24 účastníků v kategorii muži. Došlo ke zlepšení proti r.2005, kdy mužstvo Radíkova skončilo předposlední
-12.srpna se startem v 9,00 hod. se uskutečnil cyklovýlet na trase Věrovany, Tovačov, Přerov, Vacanovice,V.Bystřice, Bystrovany a Droždín (s návštěvou hasičské zábavy). Jízdu absolvovalo celkem 8 statečných cyklistů, které doprovázelo hezké počasí, ale i hrozba pokut za
jízdu na kole pod vlivem…… Zpestřením bylo
sledování autokrosu na přerovské rokli a svatba na zámku ve Velké Bystřici (nikoli účastníka
cyklovýletu). Prověrka fyzické zdatnosti, vytrvalosti i dobrých vztahů v partě dopadla dobře…..
-ve dnech 24.-26.8. byl za účasti 4 členů SDH
na akci pod krycím názvem „Vltava“ vyzkoušen
radíkovský raft. Radíkovští rafťáci projeli trasu
Vyšší Brod, Zátoň, Český Krumlov, Zlatá
Koruna. Zpestřením pobytu na Vltavě byl večerní karban, ale i setkání s vodáky z daleké
Austrálie
Starosta SDH Miroslav Nemrava a velitel zásahového
družstva Čestmír Prudký při jednání výboru………
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-podrobnosti k vydařené akci Ahoj prázdniny – viz samostatný příspěvek
-16.září se 5 členů SDH Ol.-Radíkov účastnilo hašení požáru vepřína v Olomouci - Nedvězí.
Byly to nové zkušenosti pro všechny členy, neboť probíhalo hašení s použitím dýchací techniky. Jednalo se o fyzicky namáhavý zásah. S použitím dýchací techniky probíhalo i vyklízení
slámy z vepřína.
-rozhodnutím mimořádné výborové schůze uvolnili hasiči ze své pokladny cca 11 000,-Kč na
vybavení šaten novými skříňkami a policemi. Práce proběhly během měsíce srpna a září.
Hasiči děkují tímto p.Čapkovi.
-v návaznosti na počasí a burčák se na přelomu září a října uskuteční již tradiční „Drakyáda“
pro naše děti i dospělé…
-7.10. sběr kovového odpadu v Radíkově
-7.10. účast na odborné přípravě zásahových jednotek v počtu 7 členů v lokalitě Hamry na
Prostějovsku
-14.10. účast na hasičském fotbalovém turnaji v Lošově, jehož pořadatelem je pan Oto Kaděrka
-4.11. výcvik jednotek SDH v nových neoprenových oblecích na nádrži Amerika v OlomouciHolici
-18.11. tradiční zájezd do vinného sklípku nejen pro hasiče, ale i rodinné příslušníky a jejich
příznivce. Místo se doposud tají, neboť jednání probíhají.
-2.12.2006 Mikulášská nadílka….
-16.12.2006 výroční valná hromada místního SDH
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov zahájil novou sezonu
2006-2007 dle nových celorepublikových pravidel a to s počtem 1+4 hráči.
Nástup do sezony byl impozantní, dvě výhry s vysokým skóre vynesly
mužstvo do čela tabulky. Pozdější problémy se zaneprázdněností hráčů a
zraněními znamenaly opět návrat do reality. Věříme, že se vše brzy vyřeší a mužstvo bude opět v té první třetině tabulky.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2006/2007
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

26.08.
02.09.
08.09.
16.09.
23.09.
28.09.
06.10.
14.10.
21.10.
28.10.
04.11.
11.11.
17.11.

SK Kopeček
Radíkov
FC Periol
Radíkov
A Bystrovany
Radíkov
Prima Reality
Radíkov
Sokol Horka A
Radíkov
Dědečci
Radíkov
FC Čonkin

Radíkov
M-Contakt
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
Real Lazar
Radíkov
Step a Style
Radíkov
FC Liverpool
Radíkov
Pošta
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2006

VÝSLEDEK
JARO 2007

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

/mn/
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INZERCE
Rekreační sezona skončila, doba zvýšeného zájmu o
prodejnu z řad chatařů a chalupářů odeznívá. Přesto je
pro nás pro všechny v prodejně dostatek základních
potravin i jiného sortimentu. Využijte nabídky k nákupům.
Dostatek zboží za příznivé ceny bez cestování do Olomouce vám ušetří čas. Svým nákupem
v naší prodejně podpoříte oprávněnost její existence. Na vaši návštěvu se těší vedoucí prodejny paní Kohoutková se svou kolegyní.
/ zv /

JK stáj OMEGA o.s. Radíkov
Vás srdečně zve na

V.ročník HUBERTOVY JÍZDY

Sobota 4.listopadu 2006.
Zahájení ve 12,00 hod. na louce „Pod Bořím“ v Olomouci – Radíkově

Pozvánka: Cyklus vlastivědných vycházek na téma „Drobné památky Olomouce“ pokračuje v městské části Radíkov dne 28.10.2006 se srazem zájemců ve 14,00 hod. u kaple (zvonice) vedle točny
autobusů v Radíkově. Slovem provází předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti
musejní Olomouc pan Ján Kadlec. Těšíme se i na Vaši návštěvu.

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 1.10.2006 - vychází: 6.10.2006
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