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

1892 -2007
115 let SDH Olomouc-Radíkov
Oslavy se uskutečnily ve dnech
6. a 7. července 2007

- Výstavka požární techniky s ukázkou
čerpadla Tohatsu s 8 proudem
- netradiční hasičská soutěž u vodárenské nádrže
-bohatý kulturní program –hudební
minifestival „Radíkovská proudnice“
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
29.5.2007 - 19. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny 2007
-cenová mapa
Kontrola hospodaření
Knihovna města Olomouce
-Lesní hospodářské osnovy
-objekt Palackého
-parkoviště Hynaisova
-most U plynárny, úprava chodníků a cyklostezky
5.6.2007 - 20. RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře ve
funkci valné hromady (SNO a.s., TSMO a.s.,
Flora Olomouc a.s., DPMO a.s.)
12.6.2007 – 21. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti (záměr poskytnout jako
výpůjčku studnu na pozemku parcelní číslo 745
kú.Radíkov u Olomouce)
-uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na infrastr.stavbu Radíkov-prodloužení stoky splaškové a
dešťové kanalizace, vodovodního řadu mezi společností TOURIST CENTRUM s.r.o. a budoucím
obdarovaným
-bytové záležitosti, prodej domů
-analýza majetku SmOl
-plochy pro bydlení
-informační systém
-koncepce rozvoje bydlení
-Olomoucký hrad
-opravy komunikací

-petice Chomoutov
-malé projekty
-zastoupení SmOl na valné hromadě
SK Sigma Olomouc a.s.
26.6.2007 – 22.RMO
- majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2007
-petice občanů Holice
-Erenburgova – petice občanů
-Kluby důchodců, změna názvu
-kasárna Neředín, II.etapa
-plán MHD na rok 2007
-příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
-multifunkční hala
25.6.2007 – 5. ZMO
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny 2007
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-obecně závazná vyhláška o cenové
mapě města Olomouce
-zpráva o činnosti kontrolního výboru
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)
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 2007
-došlá a odeslaná pošta
-kontrolní dny na stavbě
-porada předsedů KMČ
s vedením města, podání
informace
-schůzka předsedy KMČ s ved.odboru
investic Ing.Michaličkou
-zajišťování akce 115 let SDH Ol.-Radíkov
-jednání s TSMO a.s. ve věci zajištění
úklidu místních komunikací
Radíkovský informační zpravodaj 4/2007

-informace z jednání s Městskou policií na
služebně Sv.Kopeček
-problematika nedostatečné kapacity odpadkových košů u vodárenské nádrže
-parkoviště u komunikace ze Sv.Kopečka
do Radíkova, nedořešené nakládání
s odpadky-chybí odpadkové koše
Červenec 2007
-došlá korespondence
-kontrolní dny na stavbě, pořádek na stavbě
2

-zajištění obnovy oplocení dolního hřiště
-zhodnocení oslav 115 let SDH Ol.Radíkov
-harmonogram realizace přípojek na hranici pozemků vlastníků nemovitostí
-požadavek na prodloužení inženýrských
sítí na ul.Na Suchých loukách (výstavby
dalších RD, rekolaudace objektů na RD),
projednání a doporučení k odeslání na
odbor investic

Plán jednání KMČ v roce 2007
20.srpna
19,00 hod.
17.září
19,00 hod.
15.října
19,00 hod.
19.listopadu
18,00 hod.
17.prosince
18,00 hod.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Jednání je v úvodní části veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomouc.eu/radikov
/zv/

STAV AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ - 5 MĚSÍCŮ PŘED DOKONČENÍM….
Podíváme-li se zpět na
startovní čáru akce Kanalizace Radíkov, tak uplynulo
již 8 měsíců od zahájení
stavby v 11/06. Do cíle akce
včetně úpravy komunikací
(zapravení výkopů a u některých komunikací obnova
povrchu) zbývá necelých 5
měsíců. Před zhotoviteli je
ještě veliké sousto prací (ul.
Zedníkova, Dolanská, U Skalky), veškeré přípojky a
povrchy. No uvidíme, jak to
vše dopadne. V Lošově se u
místní hasičské zbrojnice
rozeběhly práce na propojení
směrem k chatové lokalitě u
přehrady
Lošov,
zůstává
zbudování násypu
přes Lošovský potok po hrázi
Práce firmy Horstav spol. s.r.o. na ul.Náprstkova
přehrady. V údolí potoka směr Radíkov se pokládka kanalizace dostala ke studánce u rybníka
v Požáru. K Radíkovu je to ještě pěkný kousek a to v nepříliš pevném terénu. Obtížná situace je ve
skalním podloží na konci ul.Lošovská, podobné podmínky budou v ul.U Skalky.
Místní KMČ se v měsíci březnu 2007 obracela dopisem cestou I.náměstka primátora
Mgr.Ščudlíka na vedení města s žádostí o zadání zpracování řádného projektu na generální opravy
komunikací a chodníků v Radíkově po dokončení všech inženýrských sítí a jejich realizaci v roce
2008. Vždyť naposledy se povrchy komunikací kladly v rozmezí roku 1972-1973 a to bez úprav odvodnění (rigolů). Věříme, že závěr – resp.výsledek celé akce kanalizace a komunikace bude koncem
roku 2008 pro naše občany stejný, jak je tomu v městské části Nemilany a Slavonín.
Na základě požadavku KMČ zpracovala firma INSTA spol. s r.o. harmonogram realizace přípojek.
S ohledem na jiné vlivy může dojít k odchylkám v časovém průběhu stavby. Prioritním úkolem dodavatelů je dokončení propojení hotové části kanalizace v Radíkově směrem na Lošov přes louky u Požáru. Jakmile bude zajištěno propojení a proběhne dílčí přejímací řízení budoucím provozovatelem kanalizace, a to Středomoravskou vodárenskou a.s. budou se moci na hotové předávací šachtice napojovat jednotlivé nemovitosti. Vše proběhne na základě sdělení zástupce KMČ při zajištění zpracované
dokumentace a vydaného územního souhlasu od stavebního úřadu.
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HARMONOGRAM
REALIZACE PŘÍPOJEK

Radíkov - kanalizace
07/20007
číslo

08/2007

09/2007

10/2007

11/2007

12/2007

Stavební objekt

Kanalizační přípojky - 115 ks
1

Vrchní ul. - 4 ks

2

Na pevnůstce ul. - 18 ks

3

Beskydská ul. - 3 ks

4

Marie Pujmanové ul. - 7 ks

5

Dolanská ul. - 5 ks

6

Náprstkova ul. - 14 ks

7

Přehradní ul. - 3 ks

8

U Skalky ul. - 6 ks

9

Lošovská ul. - 4 ks

10

Zedníkova ul. - 17 ks

11

Malinovského ul. - 34 ks

/zv/

KOLIK NÁS V RADÍKOVĚ ŽIJE A JAK JSME STAŘÍ (MLADÍ) - aneb trochu statistiky
V současné době má v Radíkově trvalý pobyt 297 obyvatel z toho 140 žen a 157 mužů. Průměrný
věk je 40,6 roků (což odpovídá průměrnému věku v ČR).
Tři nejstarší ženy (současně i nejstarší obyvatelé):
Titzová Marie
Bednářová Anna
Švecová Květoslava

24.04.1910
16.11.1915
12.12.1921

97
92
86

Krumpholc Jan
Šubrt Vojtěch
Typner Zdeněk

03.06.1927
25.08.1927
05.07.1929

80
80
78

Tři nejstarší muži

Věková skladba občanů Radíkova
Věkové rozpětí
Nad 80 let
70 – 79 let
60 – 69 let
50 – 59 let
30 – 49 let
18 – 30 let
15 – 17 let
6 – 14 let
do 5 let

Počet
občanů
9
24
23
66
77
45
8
26
19
/jb/
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HASIČI V RADÍKOVĚ DŮSTOJNĚ OSLAVILI 115 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ……
Ve dnech 6. a 7.července
2007 proběhly po delších
přípravách oslavy 115 let od
založení
místního
SDH.
Nestabilní počasí, které nastalo
počátkem července, dělalo veliké
starosti všem, kteří se na organizaci i vlastním zajištění akce
podíleli. I když se přípravy
v terénu
ve
čtvrtek
5.7.
odehrávaly za vydatných a
opakovaných přeháněk oslavy
115 let založení SDH se obešly
bez deště. Bohatý program
pečlivě připravený se podařilo do
puntíku naplnit.
Slavnostní valná hromada
(v prostoru stanu na hřišti za
prodejnou potravin) přivítala
primátora Statutárního města
Olomouce pana Martina Novotného, vedoucího odboru ochrany pana Ing.Zapletala, zástupce KHZ
olomouckého kraje pana mjr.Karlece, 1. náměstka starosty SHČMaS olomouckého kraje Ing.Kropáče,
zástupce okolních SDH Lošov, Droždín, Chválkovice, Chomoutov, Holice, Černovír a družebního Kobylí včetně starosty obce Ing.Antonína Kovaříka st. a starosty SDH Kobylí Ing.Antonína Kovaříka ml. a
dále Radíkova u Hranic v čele se starostou obce panem Foltýnkem a starostou SDH panem Sohrem.
Moderování valné hromady jako vždy perfektně a vtipně zabezpečil bratr Petr Bernard spolu s Karlem
Morbitzerem. Bilancovalo se uplynulé období, vzpomenulo se na zesnulého bratra Martina Cvoligu.
Jednání pozdravil primátor pan Martin Novotný, pozdravy a přání přednesli i ostatní přítomní. Jednání
byla přítomna i většina členů
místního SDH Olomouc-Radíkov.
Dárkové
balíčky
k 75-tým
narozeninám
převzali
bratři
Ladislav Podlas a Stanislav
Nádeníček, kteří jsou i nejstarší
členové SDH. Dále byli oceněni
bratři Pavel Hudec a David
Veverka
čestným
uznáním
SHČMaS. Slavnostní jednání bylo
ukončeno podáním výtečného
guláše,
který
připravil
pro
přítomné pan Ivan Foukal.
Po skončení oficielní schůze
zavítal mezi hasiče i poslanec
parlamentu ČR pan Ing.Martin
Tesařík, který se také zajímal o
výstavbu kanalizace a s tím
spojené problémy.
V prostoru za prodejnou
připravila firma ZHT Group s.r.o. z Hranic-Slavíče velmi zdařilou ukázku hasičské techniky. V praxi
bylo u vodárenské nádrže předvedeno čerpadlo Tohatsu, které obdržely SDH v červnu 2006 od olomoucké radnice, a to v napojení na 8 proudů.
Odpolední program – „Netradiční hasičská soutěž“ se přesunula na místní vodárenskou nádrž
spolu s občerstvením. Dvoukolové soutěže se účastnilo 7 družstev mužů a 2 družstva žen. Kulisu
soutěži dotvářel docela pěkný počet přihlížejících diváků. Perfektně připravená soutěž v nezvyklých
podmínkách, přesně stanovená pravidla soutěže, zaujala a pobavila nejen samotné soutěžící , ale i
přítomné diváky, kteří i povzbuzovali. Dobře se svého úkolu zhostili i rozhodčí. Na závěr soutěže při
slavnostním nástupu všech soutěžících velitelé družstev převzali malé poháry a drobné upomínkové
předměty.
Radíkovský informační zpravodaj 4/2007
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Vítězné družstvo místního SDH
Ol.- Radíkov (ve složení : Tomáš
Řezníček-savice, David Veverkakoš, Martin Bocan-stroj, Ivo Hanzlíkrozdělovač, Lukáš Hudec-proud,
Karel Morbitzer-proud, Petr Bernardhadice B) obdrželo ten největší
pohár
za
1.místo.
„Nastal
historický okamžik ve 115-ti letých dějinách
místního
SDH
Radíkov.“ Brzy po ukončení akce

se začalo diskutovat o tom, zda z této soutěžní akce neudělat
tradiční každoroční soutěž, která se hodně přibližuje práci hasičů
v terénu.
První den oslav byl zakončen posezením přátel hasičů pod
stanem za prodejnou při repro hudbě.
Druhý den byl připraven především pro přátele všech
hudebních žánrů. Produkci zahájila v 10 hod. dopoledne country
kapela Peca Band, ve 14 hod. nastoupila dechovka
Šternberanka, která dokázala docela naplnit prostor hřiště za
prodejnou. Starší i mladší generace si bohatě nejen zatančila, ale
i zazpívala. Přítomní odměňovali kapelu potleskem.
Především mladší generace se sešla ve 20 hod. s kapelou
Exces Rock Uničov, jejíž
decibely se rozléhaly
radíkovskou
kotlinou
dlouho přes půlnoc.
Počasí nakonec vyšlo,
během oslav nikdo
nezmokl (jen starosta
místního SDH Mirek
Nemrava).
Ukázalo se i sluníčko.
Snad si každý našel
z připravených akcí něco
pro své potěšení a na
zdařilé oslavy 115 let
SDH
Olomouc-Radíkov
se bu-de ještě dlouho
vzpo-mínat.
Poděkování
patří
všem hasičům i nehasičům, kteří akci organizačně zajistili, kteří se
starali i o žaludky přítomných a také za finanční
Rozhodčí Mirek Nemrava po prudkém lijáku ohlásil neplatný pokus……
podporu místní KMČ (příprava a vydání Radíkovského hasičského zpravodaje, pozvánek) i odboru ochrany Magistrátu města
Olomouce, firmě ZUBR a firmě ZTH Group s.r.o. z Hranic-Slavíče.
/zv/
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POČASÍ
Když vezmeme v úvahu jaké bylo počasí začátkem června, tak by se dalo říct, že léto už bylo. Květen i
červen byly měsíce velmi teplé. Střídaly se dny s bouřkami a ochlazením. Podívejme se na jednotlivé měsíce
blíže. V květnu bylo 18 slunečných dní a další dny bylo polojasno až na pět deštivých – zpravidla bouřkových
dnů. Polojasné dny byly ozdobeny velkými bílými mraky a dalekou viditelností. Celkem napršelo 56 mm srážek.
Dne 26.5. byly čtyři bouřky a napršelo 22 mm srážek. Maximální teploty dosahovaly ke 30o C, minimální denní
14,5o C. Celkem byly tři bouřky.
Jenom pro srovnání maximální a minimální teploty v minulých letech: 1.5. 1992 + 27o C, 1854 -1,8o C;
17.5. 1945 + 32,8o C, 1957 +30,2o C
V červnu bylo 14 slunečných, velmi teplých dní a další 8 dní bylo polojasno, opět s velkými bílými
mraky. Celkem napršelo 47 mm srážek. Rovněž bylo několik bouřek, nejvíc napršelo 27.6. a to 11 mm srážek.
Maximální teplota 30o C. Dne 12.6.1938 bylo +34o C a minimální v r.1962 + 3,6o C; 27.6.2000 +35,6o C, minimální v r. 1915 +6,3o C.
Nezbývá než doufat, že se léto na prázdniny vrátí.
/jb/

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU V RADÍKOVĚ BILANCUJE..
Problémy, které byly konzultovány nebo řešeny

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Stavební úřad

0

0

1

1

1

Celkem
3

Životní prostředí

0

1

8

6

15

30

Jiné

3

5

0

1

7

16

Celkem

3

6

9

8

23

49

Statistika DP Radíkov leden - květen 2007

Stavební úřad
6%

Jiné
33%

Životní
prostředí
61%

Poplatky

Leden
Komunální
odpad
Poplatky ze
psů
Ověřování
dokladů
CELKEM

Únor

Březen

Duben

Květen

Celkem

16 plátců
18 942 Kč
3 pláci
850 Kč

10 plátců
13 932 Kč
0
0,-

56 plátců
69 088 Kč
24 plátců
4 784 Kč

0,-

0,-

0,-

5 plátců
834 Kč

30 plátců
36 214 Kč
16 plátců
3 100 Kč

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

834 Kč

39 314 Kč

19 792 Kč

13 932 Kč

73 872 Kč

0,-
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Návštěvnost občanů na internetovém pracovišti za leden - květen 2007

V období leden až květen bylo navštíveno internetové pracoviště celkem 304 x.
/Zpracoval: p.Kundel David/

Víte, že . . . .
……..v červnu 2007 prodal stávající majitel řetězce SANA svou síť novému provozovateli společnosti HRUŠKA spol. s r.o.
se sídlem Na Hrázi 3228/2 Ostrava 723
05, DIČ CZ 19014325 , tel.596 948 111, email: hruska@ostrava.czcom.cz Předání
prodejny v Radíkově proběhlo ve dnech 23.
- 24.06.2007

Jedná se o firmu založenou v roce 1991,
která v roce 2005 dosáhla obratu 4,9 miliardy Kč, při zisku 100 mil.Kč a pracovala
s více jak 200 prodejnami v regionu Moravy a v roce 2006 zaměstnávala přes 2 000
pracovníků…….
……..v souvislosti s prodejem skupiny
SANA oslovila KMČ majetkoprávní odbor
Magistrátu a dále Správu nemovitostí
Olomouc ve věci zachování nájemních
podmínek s cílem zachovat i nadále základní zásobování občanů městské části
Radíkov…….
…………i v letošním roce se na hrázi radíkovské nádrže objevil vodník Radíkovský
Čochtan, kterého tam umístily na zlomu

května a června dětičky z mateřské školky
Bieblova v Olomouci se svými učitelkami.
Tentokráte jsme pro naši tiskovinu den „D“
propásli. Vodník se líbí i místním dětem…..
………po teplém a deštivém období se
začaly i v lesích kolem Radíkova objevovat houby. Zatím to ale není ta pravá
houbařská sezona…….
………pro pamětníky je docela zajímavým
místem
lokalita
bývalého
rybníka
v Požáře. Jako děti jste tam mnozí chodili
a byl to docela malebný rybník napájený
radíkovským potokem s ostrůvkem uproRadíkovský informační zpravodaj 4/2007

střed. Dnes je tam jen torzo hráze a zbytky docela velikého stavědla…..
……..Hanácký mushers club uspořádal ve
dnech 6.- 8.7.2007 se startem a cílem u
RS chata Lesní šance turistickou akci dogtrekking „Hanácká štreka“. Jednalo se o
turistickou akci se psem po celou dobu na
vodítku, délkou trasy 80 km s orientací dle
mapy a časovým limitem 50 hodin. Trasa
vedla z Radíkova směr Hlubočky, Pohořany, Jívová, Těšíkovská kyselka, dále Sovinec, Šternberk a zpět do Radíkova. Dle
propozic museli mít účastníci povinnou
výbavu: vodu, krmení pro psa, karimatku,

spacák, svítilnu apod. ………
………ačkoliv probíhá i letos sběr bioodpadu, přesto se stále vyskytují v okolí Radíkova černé skládky tohoto materiálu
v okolních lesích. Lidská lenost nezná mezí a pro mnohé platí zásada „pryč s tím
z mého pozemku a hlavně abych se s tím
moc nenadřel“…….
…….. město Olomouc vydalo v součinnosti se soukromými vlastníky olomouckých
pevností nový propagační letáček. Cílem
je, aby se zviditelnila Olomouc jako pevnostní město z let 1850-1890 a stala se
dalším
možným
turistickým
lákadlem……….
…………místní KMČ se nelíbí, že parkoviště na Sv.Kopečku podél silnice do Radíkov s kapacitou 100 míst na stání je bez
odpadkových košů. A tak značné množství
odpadků, které nemají návštěvníci kde
odložit končí v lese. Požádali jsme odbor
ŽP Magistrátu o řešení……
Izv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
v červenci
MUDr. Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová,
Věra Obenausová
v srpnu
Hana Koutná, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová, Vojtěch
Šubrt, Josef Eichler, Helena Rozsárová
v září
Marie Typnerová, Marie Melcerová, Ludmila Šubrtová, Ing. Pavel
Odstrčil
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:
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00
hod. Tel. 585385 296. Na pracovišti lze opětovně
provádět ověřování dokladů.
1) Obracíme se na všechny místní řidiče, aby na komunikacích v městské části Radíkov jezdili sníženou rychlostí s ohledem na jejich současný stav.
2) Opětovně upozorňujeme občany na povinnost označení svých nemovitostí orientačním
a popisným číslem. S ohledem na změny doručovatelek pošty je žádoucí mít na poštovní schránce raději i jméno.
3) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc - Radíkov
Otvírací doba je stanovena takto:
Pracoviště Radíkov, Náprstkova 1 : provoz Po/Út/Čt/Pá 13,0017,00 hod. Možné termíny návštěvy sdělí přítomný pracovník
Magistrátu. V současné době je registrováno 24 členů.
Po – obsluha p.Kundel, Út – obsluha Bc.Kateřina Čermáková,
Čt- obsluha Ing.Dostálová, Pá-obsluha p.Schwarz.
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.
Na pracoviště jste zváni i vy, kteří jste doposud nenašli odvahu zasednout k počítači…….
/zv/

4) Místní pobočka Městské knihovny Olomouc, příspěvkové organizace 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. Aktuální seznam knih je zveřejněn na stránkách
Radíkovský informační zpravodaj 4/2007
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KMČ a to www.olomoucko.cz/radikov - Aktuální seznam fondu místní knihovny. Nově byl seznam knih radíkovské pobočky doplněn o výměnné fondy 2006 Seznam výměnných fondů
2006,2007.
Pokud hledáte potřebnou nebo žádanou knihu ve fondech Městské knihovny, podívejte se
na www.ok-olomouc.cz/Clavius/baze.htm

Roční členský poplatek pro dospělé je 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč.
/hv/

Městská policie je tu pro vás:

RADY MĚSTSKÉ POLICIE
ZABEZPEČENÍ DOMU A BYTU
Riziko vloupání do domu nebo bytu nelze zcela odstranit. Lze ho však
výrazně snížit používáním různých prvků a dodržováním bezpečnostních
zásad. Potenciální pachatel musí mít ztížený přístup k vašemu majetku
takovou měrou, aby se mu riziko dopadení při trestné činnosti nevyplatilo.

Několik rad, jak ochránit dům nebo byt :
 rodinný domek zajistěte ohraničením pozemku průhledným plotem
 nejvíce ohroženým místem jsou vstupní dveře, dbejte na uzamykání vstupních dveří do domu
a společných prostor ( sklepy, kolárny apod. ), neotvírejte automaticky každému vstupní dveře
do domu pomocí domácího telefonu
 přesvědčte se, zda jste správně uzamkli byt
 dveře opatřete bezpečnostním zámkem
 použijte kombinaci přídavných zabezpečovacích prvků ( bezpečnostní závory, pojistky dveřních závěsů, přídavné zámky, výplně dveřních zárubní )
 než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi ( panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek )
 zabraň, aby bylo kukátkem vidět do bytu
 nenechávejte náhradní klíče od bytu na viditelném místě ( např. u dveří, na chodbě .. )
 v případě, že jste ztratili klíče, vyměňte okamžitě zámky vstupních dveří
 dalším rizikovým místem pro vloupání jsou okna, zejména v přízemí
 je možné je chránit zabudováním mříží, bezpečnostních fólií, bezpečnostních žaluzií apod.
 při odchodu z bytu se přesvědčte, zda jste správně uzavřeli všechna okna
 na zvonky, poštovní schránky a dveře neuvádějte tituly, ale pouze příjmení v množném čísle
 v případě odjezdu na dovolenou nezatahujte závěsy v celém bytě a požádejte sousedy, aby
vám dohlédli na byt a vybírali poštovní schránku
 jako doplňující systém lze použít elektronickou bezpečnostní signalizaci, je možné napojit
dům na pult centralizované ochrany
 nechlubte se příliš svými majetkovými poměry
Rady pro rodiče :
 neříkejte dětem, kde máte uloženy cennosti
 klíče od bytu by děti neměly nosit viditelně na krku
 děti by měly vědět, že nemají nikoho cizího vpouštět do domu či bytu a že nemají samy otevírat dveře

Tísňová volání :

Městská policie Olomouc
Policie České republiky
Záchranná služba
Hasiči

156
158
155
150

Lenka Prošková (tisková mluvčí MPO)
Radíkovský informační zpravodaj 4/2007
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Klub seniorů Radíkov informuje….

Na 23.května jsme naplánovali pěší
výlet na Posluchov a i přes nevlídné
počasí se nám vycházka líbila.
30.května oslavila s námi své 70-té
narozeniny paní Olga Titzová.
Autobusového zájezdu na Baťův
kanál, který pořádal Magistrát města
Olomouce, sociální odbor ve dnech
5. a 14.června se účastnilo 9 členů
našeho klubu.Zájezd se nám moc
líbil, počasí přálo a celá akce neměla chybu. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili zámek
Milovice.
Nezapomněli jsme ani na divadlo a v červnu jsme navštívili tanečně vokální mystérium
Requiem/Carmina Burana a činohru Její pastorkyňa. Měsíc červen jsme zakončili procházkou po okolí Radíkova a posezením v místním hostinci. 27.června oslavila 75. narozeniny
paní Marie Prudká. Měsíc červenec je i pro nás měsícem prázdnin, a tak se nebudeme scházet.
Kolektiv seniorů našeho klubu se sejde opět první týden v srpnu, kdy s námi oslaví své
80.narozeniny paní Obenausová.
/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
- 5.května - zástupci Sboru (Bernard Petr, Hanzlík Ivo a Hudec Pavel) se zúčastnili slavnostního svěcení nové hasičské zbrojnice u našich přátel v Kobylí.
Slavnostnímu programu dominovalo odhalení sošky sv. Floriána a účast známé herečky Terezy Brodské.
- 31.5 hasiči byli nápomocni při čištění a zprovoznění studny v místní hospodě. Čištění bylo
prováděno ponorným kalovým čerpadlem, zapůjčeným od SDH Droždín.
- v sobotu 2.června a v neděli 3.června 2007 se uskutečnil již 11.ročník nohejbalového turnaje
a kácení máje bez máje, které viděl Čenda Prudký takto:
Nohejbalový turnaj 2007 – 11. ročník
V minulých letech se to celé" nazývalo "Kácení máje", ale protože nám nějací výrostci letošní
májku skolili již třetí den po postavení, museli jsme se spokojit s pojmenováním "Nohejbalový turnaj".
Příště se možná přikloníme k pojmenování "Memoriál Martina Cvoligy" na počest našeho zemřelého
bratra, který byl nedílnou součástí a nestorem této sportovní soutěže a prvním finalistou. Celé sportovní klání bylo naplánováno na sobotu 2.června. Sjeli se tradičně borci z blízkého i dalekého okolí.Jako jedno z prvních se přihlásilo do soutěže družstvo"Timi"a také počítalo s podobným umístěním
na konečné tabuli vítězů ,ale opak byl, jako roky předtím, pravdou. To jenom tak trochu na úvod.
Dobrou náladu podpořilo krásné počasí a hojnost lahodných pochutin na roštu i v udírně. K pití
bylo nepřeberné množství alkoholických i nealkoholických nápojů.My zkušení jsme se spokojili s první
variantou.Pro děti byly nachystány sladkosti různých tvarů i chutí.
Radíkovský informační zpravodaj 4/2007
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Zkušení rozhodčí z řad soutěžících předem seznámili jednotlivá družstva s pravidly a průběhem
soutěže. Nikdo neměl připomínky a tak se mohlo začít. Hvizdem píšťalky z úst jednoho z nejpovolanějších a taktéž prvního finalisty soutěže, bratra Čestmíra Prudkého, začalo sportovní klání. Soutěž probíhala ke spokojenosti pořadatelů ve sportovním duchu a dle pravidel regulérnosti.
Žízniví sportovci doplňovali vypocené tekutiny u provizorně zhotoveného výčepu "U Veverky"
a bratři Hudcovi, Řezníček Tomáš, Morbitzer Aleš, zdárně uspokojovali potřeby hladových kolegů
svými výrobky z udírny a roštu. Družstvo "Timi", jako každý rok, bavilo ostatní soutěžící svými zákroky
na síti i v poli a kupodivu se svou "vytříbenou hrou" propadalo soutěží stále níž a níž…. Nebýt poslední příčky, propadlo by se až na lavičku umístěnou pod soutěžní listinou.Zato v pití alkoholu mohlo
toto družstvo pomýšlet na mety nejvyšší.
Celým startovním polem se letos probojovalo na místo první družstvo "Moráci", ve složení:bratři
Morbitzer Karel, Morbitzer Aleš a Hanzlík Ivo, který obhajoval toto umístění z loňského roku.
Za zmínku stojí asi jediné rozčarování z řad
opavského družstva "Opava A" , které svou
"taktickou" hrou nepostoupilo ze skupiny, jen
díky skóre. To se nám znalým pravidel
soutěže a kupeckých počtů nemůže stát.
Počasí se k večeru trochu pohoršilo a
zbývající přítomné pokropilo menší sprškou
vody. To už se ale opravdu týkalo jen těch
otrlých a těm nějaká kapka deště navíc
nevadí.
I přes všechny tyto nástrahy a vrtochy
počasí můžeme říct, že se letošní celodenní
sportovní soutěžení o pohár vydařilo a že
zvítězil každý, kdo se zúčastnil. Díky všem
pořadatelům, kteří se na tomto krásném
odpočinku podíleli.
2. místo družstvo JOJO, 3.místo družstvo
Opavy
Společné foto nejlepších 4 týmů

- 15.6. výborová schůze (příprava oslav 115 let)
- 24.6 praktická zkouška soutěže na přehradě, plus další příprava
- plánovaná účast na hasičské soutěži v Kobylí na 28.7.2007
- tradiční místní fotbalové derby ženatí:svobodní dne 4.8.
- 22. – 26.8. vodácký výlet
- cyklovýlet hanáckým krajem
- závěr prázdnin v sobotu 1.září 2007 zpestří na místním hřišti za prodejnou osvědčená
akce „Ahoj prázdniny“ tentokráte na téma „indiáni“
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov zdárně dokončil jarní
sezonu dalšího ročníku ligy. Pokud provedeme bilanci, tak tabulka nejlepších střelců:
Tomáš Řezníček
34 branek
Aleš Morbitzer
22 branek
Aleš Foukal
10 branek
Nejlepší přihrávači:
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Aleš Foukal
Tomáš Řezníček
Aleš Morbitzer

18 branek
9 branek
9 branek
12

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2006/2007
DATUM
UTKÁNÍ
(jaro)

31.03.
08.04.
14.04.
20.04.
28.04.
04.05.
12.05.
18.05.
26.05.
31.05.
09.06.
14.06.

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

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

VÝSLEDEK
PODZIM
2006

VÝSLEDEK
JARO 2007

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

2:4
3:1
2:4
12 : 4
7:2
6:4
3:1
2:4
2:4
8:2
1:3
3:6

30. června se mužstvo Radíkova účastnilo turnaje v malé kopané na Sv.Kopečku a skončilo
na 1. místě ze čtyř družstev. Bilance - 3 výhry, ve finále se Sv. Kopečkem výhra 1:0.
Za Radíkov nastoupili: Hudec Pavel, Snášel Pavel, Morbitzer Aleš, Morbitzer Karel, Hanzlík
Ivo, Foukal Aleš a Tihelka Tomáš.
Vedení mužstva děkuje všem za aktivní sportovní přístup a přeje všem hezké
prožití dovolených a těší se na společnou přípravu před podzimní částí ligy.
Poznámka: V dalších číslech Zpravodaje se vrátíme k rozborům činnosti místního družstva
malé kopané za dobu jeho existence.
/mn/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Je tu léto, doba dovolených, Radíkov se opět naplnil chataři a chalupáři. Místní prodejna doznala
pod novým majitelem určitých drobných změn ve vnitřním uspořádání, zboží se doplnilo. Určitě zde
najdete vše, co potřebujete pro běžnou denní konzumaci i pro posezení při odpoledním nebo večerním grilování. Personál prodejny vás zve k nákupům.

Nabídka zaměstnání od TSMO a.s.
Technické služby města Olomouce a.s. ul.Zamenhofova Olomouc stále hledají pracovníka na úklid místních komunikací v městské části Radíkov. Nejlépe někdo
z místních občanů. Nástup možný ihned. Podrobnosti sdělí vedoucí provozovny místních komunikací p.Zívala tel.588700042 nebo mobil 603 777957.
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Krásnou dovolenou u
vody doma i v zahraničí
přeje všem
Komise městské části
OlomoucOlomouc- Radíkov

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.olomouc.eu/radikov
Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@mmol.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00

Uzávěrka 14.7.2007 - vychází: 19.7.2007
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