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

Významné události
prázdnin v Radíkově
Pan primátor Martin Novotný
spolu se svým náměstkem panem
Jiřím Martinákem na obhlídce
stavby Kanalizace Radíkov při
kontrolním dnu 21.8.2007 na ul.
Náprstkova.
Bude mít akce pokračování v roce
2008 v podobě definitivních úprav
místních komunikací a chodníků,
které by si i občané městské části
Radíkov taktéž zasloužili ?

Loučení s prázdninami 2008 i letos
přálo počasí. Místní hasiči obětavě
připravili soutěže pro děti, které
měly možnost se náležitě vyřádit.
Vítězové byli odměněni pěknými
cenami.
Svým kamarádům vypomohli i
tentokráte hasičky z Droždína…
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
17.7.2007 - 23. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-prodej domů
-zvýšení
regulovaného
nájemného v souladu se
zákonem č.107/2006 Sb.
-vyhodnocení spolupráce
s exekučními úřady
-rozpočtové změny 2007
-analýza majetku Statutárního města Olomouce
-cenová kalkulace informačního a orientačního
systému města Olomouce
-pravidla pro nakládání s opuštěnými hroby
-posílení tramvajového provozu
-program regenerace MPR
-Městské letiště
-křižovatky, synchronizace (Na pile, U Anči)
25.7.2007 - 24. RMO
-veřejné zakázky
-prodej domů
-program 6. ZMO
17.8.2007 – 25. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-prodej domů
-rozpočtové změny 2007
-organizace a postup přípravy rozpočtu SmOl na
r.2008
-parkoviště Hynaisova
-plochy pro bydlení I a II
-vyhodnocení zkušebního provozu - Rozvoj MHD
-organizace dopravy Pekařská - Denisova
-nařízení o zóně placeného parkování
-veřejný internet – rok činnosti
-církevní konzervatoř
4.9.2007 – 26.RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
- majetkoprávní záležitosti
-veřejná soutěž
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2007
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-Multimediální park-likvidace o.p.s.
-petice občanů-hudební produkce
-příprava projektů 2007-2013
-přednádraží
-petice Nemilany
-opravy komunikací
-pojmenování ulic
-vozový park DPMO a.s.
18.9.2007 – 27. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-prodej domů
-rozpočtové změny r.2007
-změny platového zařazení ředitelů
škol
-Černovír, hasičská zbrojnice
-opravy komunikací
-jmenování vedoucího odboru KaR
-organizační změny v odboru ochrany
-protipovodňové mobilní zařízení,
nákup
-zasedání ZMO dne 12.10.2007
26.9.2007 – 28.RMO
-záměr vkladu pozemků do akciové
společnosti
2.10.2007 – 29.RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-VO Týneček, financování
-Poděbrady -Chomoutov, cyklostezka
-účast na veletrzích
-Dům s pečovatelskou službou Slavonín
-pravidla pro přijímání a vyřizování
stížností
-příspěvky v oblasti sportu
-FRB, otevření 19. kola
Aquapark, akcionářská dohoda
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/
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Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Srpen 2007
-došlá a odeslaná pošta
-kontrolní dny na stavbě
-informace o očekávané
návštěvě primátora pana
Martina Novotného na kontrolním dnu akce Kanalizace Radíkov
-řešení stížnosti na nepořádek při odkládání
komunálního
odpadu
chatařů
v lokalitě Přehradní (u srubového domu)
-řešení opravy rozhlasu
-seznámení se záměrem firmy vystavět
150m vysokou větrnou elektrárnu u vodojemu nad Radíkovem
-stanoviska k prodeji a pronájmu pozemků
města
-stanovení priorit investic na rok 2008
Září 2007
-došlá korespondence
-kontrolní dny na stavbě, pořádek na stavbě, termín zahájení napojování občanů
-řešení ul.Dolanská
-zajištění sběrových sobot, ukončení sběru
bioodpadu a odvozu komunálního odpadu
z chatových lokalit

-problematika bioodpadu, ochota občanů
něco udělat pro ŽP
-zpráva o návštěvě primátora a ekonom.náměstka dne 21.8.2007 na kontrolním dnu stavby kanalizace
-problematika výstavby větrné elektrárny –
nesouhlas KMČ, postupné kroky, informace Ing.arch.Obenause
-problematika nového sportoviště
-řešení stížnosti (přístup k chatám v lokalitě Zahrádky)
-novoročenky 2008
-čerpání rozpočtu KMČ v r.2007, dokončení plochy pro popelnice u prodejny,
oprava plakátovacího válce a poklopu na
hřišti za prodejnou
Plán jednání KMČ v roce 2007
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/

PODZIM JE ČAS K ÚKLIDU ZAHRAD DOMŮ I CHAT A CHALUP…
I na letošní podzim zajistil místní SDH Olomouc-Radíkov na sobotu 13.října 2007 sběr
starého železa. Nachystejte, prosím staré kovové nepotřebné věci v sobotu ráno před své
domy. Hasiči zajistí jejich odvoz do přistaveného kontejneru v době od 9,00 do 12,00 hod.
Nedávejte věci na veřejné prostranství den předem, neboť se stávají pak často majetkem
cizích občanů..
TSMO a.s. zajistí na
sobotu 20.října 2007 přistavení
kontejnerů
na
objemný komunální odpad a
další složky nebezpečného
odpadu, jako jsou staré barvy,
baterie, pneumatiky, elektrospotřebiče a pod. Kontejnery
budou přistaveny v době od
8,00 hod do 13,00 hod. na
točně autobusů. Občané jsou
povinni dbát pokynů přítomných pracovníků TSMO a.s. a
odpad si sami do kontejnerů
uložit. Buďte ukáznění a odpad
neodkládejte na stanoviště
předem.
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Odbor životního prostředí Magistrátu sděluje, že v pondělí dne 29.října 2007 bude
ukončen pravidelný týdenní svoz bioodpadu.
Taktéž dnem 29.října 2007 bude ukončen svoz komunálního odpadu ze stanovišť
v chatových lokalitách. Žádáme tímto chataře, aby odpad na stanoviště již dále neukládali.

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ - 2 MĚSÍCE PŘED DOKONČENÍM….
Bude to již téměř rok, co
byla tato rozsáhlá investiční
akce slavnostně zahájena.
Pokud
se
projdeme
po
Radíkově v současné době,
ani se moc nechce věřit, že
s datem 30.11.2007 bude tato
akce
ukončena.
Nastal
kalendářně podzim, krátí se
dny a stav dokončovacích
prací a stav komunikací o
termínu
dokončení
moc
nepřesvědčuje.
Dodavatelé
prací však tvrdí, že vše stihnou……..
V úterý dne 21. srpna 2007
navštívil v rámci kontrolního
dne naši stavbu primátor pan
Martin Novotný spolu se svým
náměstkem
panem
Jiřím
Marinákem. Kontrolního dne
Ing.Acler, p.Sonnewend z odboru investic, Ing.Cielecký a Ing.Hrabina
se účastnil i vedoucí odboru
a p.Crha při kontrolním dni na ul.Malinovského v Ol.-Radíkově
investic Ing.Michalička, vedoucí odd.realizace Ing.Acler, stavební dozor p.Sonnewend, zástupce firmy
SSŽ Praha, závod Zlín p.Švarc, zástupce firmy Horstav Olomouc spol. s r.o. Ing.Cielecký, Ing.Hrabina,
za firmu INSTA s.r.o.Olomouc p.Němeček. Ještě před zahájením jednání se představitelé města seznámili s objektem Náprstkova (knihovna, Detašované pracoviště Magistrátu, pracoviště KMČ, informační pracoviště a Klub
seniorů), ve kterém se
úvodní část návštěvy uskutečnila.
Přítomní zástupci odboru investic seznámili vedení
města se základními údaji o
stavbě, informaci podali i
zhotovitelé. Hovořilo se o
problémech i tom, že
nedořešeny zůstávají místní komunikace a chodníky.
Předseda KMČ seznámil
přítomné s termíny, ve
kterých bylo prováděno
asfaltování místních komunikací (r. 1973 a následně)
a dále s roky, ve kterých
byly budovány postupně
inženýrské sítě. Při každé
akci se vždy provedlo jen
zapravení komunikací
Práce na ulici Lošovská
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v nejnutnějším rozsahu, nikoliv generální oprava. Vedení města bylo požádáno i na této schůzce o
zařazení generální opravy komunikací do plánu investičních akcí r. 2008.
Navazovala pochůzka po stavbě, a to ul.Náprstkova, Na Pevnůstce, část.Zedníkova, ul.Dolanská,
která dokladovala i havarijní stav komunikací. Nejvyšším představitelům města byly předány i příslušné podklady o stavu komunikací již před zahájením akce Kanalizace Radíkov.
/zv/

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY, NAPOJOVÁNÍ DOMŮ A CHAT NA KANALIZACI,
INFORMACE STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ A.S.
1) Dle závěrů kontrolního dne 25.září 2007 byl dán souhlas budoucího uživatele kanalizace
Středomoravské vodárenské a.s., stavebního dozoru investora a zhotovitelů, že od 15. října
2007 se mohou občané postupně napojovat na předávací (kontrolní) šachtice kanalizace před hranicí svého pozemku.
2) Podmínkou napojení na kanalizaci je vydání územního souhlasu Stavebním úřadem
Magistrátu města Olomouce. Bez územního souhlasu se nesmí občan (chatař, chalupář) napojit (bude třeba znát č.j. protokolu do přihlášky).
3) Napojení musí být realizováno dle dokumentace zpracované pro vydání územního souhlasu.
4) Stavebník žádá o písemný souhlas se zásahem do veřejné kanalizace a vyplní ve dvou vyhotoveních „Přihlášku k vypouštění a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací“, kterou
předá odpovědnému pracovníkovi Středomoravské vodárenské a.s. Přihlášku možno vyzvednout i na Detašovaném pracovišti Magistrátu v Olomouci-Radíkově (Náprstkova 1)
a to každé pondělí od 13,00 do 17,00 hod. u p.Kundela. K vyzvednutí je i v sídle Středomor.vodárenské a.s. na ul.Tovární 41.
5) Do nově vybudované splaškové kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody
z domácností (umyvadla, WC, pračky), nikoliv vody dešťové. Vše v souladu s platným kanalizačním řádem. Kontrolu si bude provádět Středomoravská vodárenská a.s.
6) K přejímkám napojení nemovitostí je pro Radíkov určen pracovník pan Zbončák tel.
606 715 641, kterého je třeba předem vyzvat a dohodnout termín návštěvy na místě samém
v Radíkově. V době od 1.- 12.října 2007 čerpá dovolenou.
7) Pracovníka je třeba vyzvat k přejímce ještě před zásypem položené kanalizace. Pokud se stavebník dohodne s pověřeným pracovníkem vodárenské společnosti lze pořídit fotodokumentaci před zasypáním.
8) Při provedené prohlídce obdrží stavebník 2 paré „Zápisu o kontrole kanalizační přípojky“
opatřené podpisem a razítkem od technika vodárenské společnosti a budou dořešeny administrativní náležitosti.
9) Příslušné podklady pro vystavení smlouvy na odvádění odpadních vod předá pracovník Středomoravské vodárenské a.s. na odbytové oddělení společnosti, která zašle stavebníkovi návrh smlouvy na vypouštění odpadních vod k podpisu. 1 paré smlouvy vrátí občan na adresu
Středomoravské vodárenské a.s. Olomouc, Tovární 41, 772 11 OLOMOUC.
10) Při kolaudaci nebo kontrole napojení předá stavebník zástupci provozovatele kanalizace (vodárenské společnosti) projektovou dokumentaci zakreslení skutečného stavu kanalizační přípojky. Geodetické zaměření kanalizační přípojky si zajistí na své náklady chataři a chalupáři, kteří si hradili veřejnou část kanalizační přípojky. Zaměření musí být provedené
odpovědným geodetem. Dále se předá 1 paré „Zápisu o kontrole kanalizační přípojky“. Zaměření veřejné části přípojky, která je součástí veliké stavby je zajištěno „stavbou“(zhotovitelem).
11) Cena stočného pro obyvatele je v roce 2007 stanovena na 25,17 Kč + 1,26 Kč (DPH) tj. 26,43
Kč za vypuštěný m3 odpadní vody. U běžných zákazníků, kteří odebírají vodu z veřejného
vodovodu se vypočítává z odebraných m3 pitné vody z veřejného vodovodu.
12) Pokud občan plně využívá vlastní studnu a vodu z veřejného vodovodu neodebírá, je
v souladu s platnou prováděcí vyhláškou č.428/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích
odborným posouzením v návaznosti na vybavení domácnosti určen objem v m3 vypouštěných
odpadních vod na občana za rok. Platba je stanovena z takto stanoveného objemu x počet
obyvatel domu x platná cena za odvod odpadních vod.
13) Další možné případy: Občané využívají vodu z veřejného vodovodu ve větším množství
k zalévání zahrad, napájení dobytka apod. Pak platí následující vyjádření Středomoravské
vodárenské a.s.

V souladu s ustanovením zákona č.274/2001 o
č.7, který říká:
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Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství
je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, že odběratel vodu dodanou vodovodem spotřebuje bez vypuštění
do kanalizace, vychází se při stanovení stočného z měření podružným měřidlem na vnitřní odbočce
z vnitřního rozvodu nebo z prováděcího právního předpisu, který stanoví směrná čísla roční spotřeby, tzn.
z plochy zavlažovaného pozemku.
Pokud žádáte o snížení stočného z důvodu spotřeby vody bez vypuštění do veřejné kanalizace, je postup
následující.
A. Možnost osazení podružného měřidla k měření vody nevypouštěné do veřejné kanalizace:
a) zákazník předloží žádost o měření vody k zavlažování pozemku (vaše žádost ze dne 19.2.2007) a současně neodváděné veřejnou kanalizací včetně jednoduché dokumentace vnitřních rozvodů s vyznačeným
odbočením pro osazení vodoměru k zavlažování
b) naše společnost posoudí a odsouhlasí umístění podružného měření (případně provede místní šetření)
c) zákazník zajistí osazení odbočení z vnitřního rozvodu podružným měřidlem s platným cejchem (toto měřidlo si můžete objednat včetně jeho osazení u naší společnosti)
d) naše společnost provede kontrolu a zaplombování podružného měřidla
e) bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dodávce vody, odvádění odpadních vod
f) sleva bude v příslušném ročním období poskytnuta pouze v případě, že množství vody spotřebované bez
odvedení veřejnou kanalizací překročí 30 m3/rok (v opačném případě nárok na slevu v daném roce ze
zákona zaniká)
B. Stanovení množství vody spotřebované bez vypuštění do veřejné kanalizace na základě propočtu dle
směrných čísel:
a) zákazník předloží žádost o slevu na stočném z důvodu zavlažování pozemku včetně situačního schéma
celého areálu přináležejícího k odběrnímu místu, na něž je žádost o slevu uplatňována (v situačním
schématu musí být vyznačeny veškeré trasy vnitřní kanalizace včetně vpustí a veškeré trasy vnitřního vodovodu) a výpočtu plochy zavlažovaného pozemku
b) naše společnost posoudí a odsouhlasí výpočet a porovná s dlouhodobou fakturací, přičemž min. množství, na které je možné slevu uplatnit, je 30 m3/rok (v opačném případě nárok na slevu ze zákona zaniká)
c) bude uzavřena nová verze smlouvy o dodávce vody, odvádění odpadních vod na dobu určitou, 4 roky, po
té je nutné žádost obnovit
Poznámka: Další podrobnosti a vysvětlení sdělí odborní pracovníci Středomoravské vodárenské
14) Po předběžném projednání a stanovisku vodoprávního orgánu je nutné se na novou
splaškovou kanalizaci v městské části Olomouc-Radíkov přepojit v termínu do
30.6.2008.
15) Upozorňujeme, že uvedené kroky (mezi přepojením, sepsáním Zápisu o kontrole přepojení, předáním podkladů o geodet. zaměřením a uzavřením smlouvy) musí být v co nejkratším termínu. Jinak se stav považuje za „černé vypouštění“ s postihem-pokutou.
Adresa: Středomoravská vodárenská a.s.
Tovární 41
772 11 OLOMOUC
Tel.: 585 536 111
Zpracoval: Ing.Zvěřina KMČ č.21 Olomouc-Radíkov
(čerpáno z podkladů Středomoravské vodárenské a.s.)
Září 2007

SDĚLENÍ ING. ZVONÍČKOVÉ Z ODBORU ŽP MAGISTRÁTU K
STARÝCH ŽUMP, SEPTIKŮ A MALÝCH ČOV

PROBLEMATICE

1. Nevyužívané žumpy je možno použít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu.
2. Septiky po zaslepení je také možno využít na dešťovku.
3. Pokud bude někdo chtít žumpu nebo septik zrušit, měl by na stavební úřad ohlásit odstranění stavby (pokud má k septiku povoleno vypouštění, tak pak na OŽP).
4. O zrušení malých domovních čistíren odpadních vod (ČOV) je nutno požádat odbor ŽP Magistrátu
/zv/
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POČASÍ ČERVENEC, SRPEN A ZÁŘÍ
Červenec - byl krásný prázdninový měsíc se 17 slunečnými dny, kdy padaly i teplotní rekordy,
v Radíkově bylo několik dní kolem 33 oC. Republikový rekord padl pro den 15.7., kdy naměřili 34,7
o
C. Polojasných dní bylo 8 a zataženo 5 dnů, pouze jeden den se dá označit jako deštivý a to 5.7.
s bouřkou napršelo nejvíc za měsíc – 17 mm srážek. Polojasno a zataženo se vyskytovalo v první dekádě, od 13.7. byla série jasných a horkých dnů až do konce měsíce s mírným poklesem teplot
v poslední dekádě. Bouřka nás navštívila celkem čtyřikrát. Celkem napršelo 61 mm srážek. Některé
extrémní teploty: 37,2 oC 3.7.1935, 37,6 oC 13.7.1957, 7,2 oC 2.7.1999, 7,8 oC 10.7.1962.
Srpen - pokračoval pěknými dny. Slunečných bylo 19, polojasných 11 dnů a jenom jeden den zataženo. Teploty byly po čtyři dny (5.-8.7) 30 oC a po většinu ostatních dní až do 27.7. byly teploty do 25.
o
C. Zlom nastal 28.7., kdy došlo k prudkému ochlazení, které přetrvalo prakticky i celé září. Bouřek
bylo pět. Celkem napršelo 66 mm srážek. Extrémní teploty 37,8 oC 2.8.1983, 35,3 oC 9.8.1953, 7,1 oC
3.8.1987, 7 oC 31.8.1939.
Září - hned ze začátkem září nastoupil podzim, když podle kalendáře začal šest minut před polednem
23.9. V první dekádě klesly teploty i přes den k 10 oC, občas vystoupaly 16 – 22 oC. První dekáda byla
dost deštivá, z celkových 70 mm napršelo 43 mm. Jen 6 dní bylo slunečných, po 10 bylo polojasno a
zataženo a čtyři byly deštivé. Dvakrát se k nám vrátilo babí léto a vyšlo to vždy na víkend. Lidová
pranostika říká: „Jaké počasí v září, tak se v březnu vydaří.“ Extrémy v teplotách byly 35,4 oC
4.9.1992, 33,1 oC 11.9.1781, 1,7 oC 27.9.1848.
/jb/

Víte, že . . . .
……..na jedné straně se místní KMČ snaží zajistit maximální služby pro své občany, jako je např. akce „Bioodpad“, na druhé straně vládne v KMČ rozčarování nad
tím, jak si občané počínají. Skládek v lese

je stále dost, někteří jedinci vyvezou shnilá
jablka přímo na lesní cestu Pod bořím, jiní
si pletou kusy kamení a betonu s pojmem
komunální odpad. To je skutečnost např.
v lokalitě ul.Přehradní - u lesa na stanovišti pro odložení komunálního odpadu…..
…….se konečně podařilo sehnat pracovníka pro úklid místních komunikací, čekárny apod. Tímto pracovníkem je pan Fico a
tak jen doufáme, že i za současné obtížné
situace zaviněné stavbou bude zabezpečen základní úklid ke spokojenosti občanů
i KMČ…..
……bohužel i v Radíkově došlo v 39.týdnu
ke krádeži nafty z odstavené mechanizace
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stavebních firem. Případ šetří Policie
ČR……
…….i v letošním roce se v areálu rekreačního střediska chata Lesní šance
v prostoru jízdárny konala již tradiční soutěž v paravoltiži pro hendikepované děti…..
……i pro blížící se rok 2008 připravuje
KMČ již tradiční novoročenku 2008…….
…….KMČ se již dvakráte zabývala záměrem investora vybudovat v prostoru vodojemu nad Radíkovem vysokou větrnou

elektrárnu. Očekáváme dopis Magistrátu o
sdělení stanoviska KMČ. Dovedete si
představit, že při cestě ze Sv.Kopečka do
Radíkova vyjdete z lesa a uvidíte kromě
stávající telekomunikační věže vysoké 75
m ještě 150 m vysokou větrnou elektrárnu
někde nahoře u Božích muk poblíž vodojemu ? ………
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……..houbařská sezona přece jen se začátkem podzimu propukla. Nasvědčuje
tomu řada aut po Radíkově i vysoká obsazenost ranních autobusů, které přijíždějí
do Radíkova. Zastávka, ze které autobusy
odjíždějí kolem poledne, se stává místem

konfrontace bohatých úlovků. Naplněné
košíky i s těmi praváky jsou radostí houbařů. Doma pak čeká méně oblíbené čištění
hub a jejich další zpracování…..
……součástí veliké stavby kanalizace je i
napojení objektů, které jsou majetkem
Statutárního města Olomouc, a to místní
prodejny potravin Hruška a objektu hasičské zbrojnice (KMČ a Detašovaného pracoviště) na nově budovanou kanalizaci.

Tímto se taktéž vyřeší problémy
s vývozem žump a…….
……. KMČ a místní hasiči obdrželi od starosty obce Radíkov u Hranic pozvánku na
„Významný den obce Radíkov a sraz rodáků“ konaný dne 29.9.2007. V rámci této
akce spojené průvodem obcí, prohlídkou
obce, hasičské zbrojnice a kaple
sv.Václava bylo i slavnostní žehnání nových obecních symbolů (vlajky a znaku) a
dále hasičských symbolů. Užili jsme si
příjemné chvíle, tentokráte jako hosté bez
oněch organizačních starostí…….
…….……v rámci „investování“ prostředků
KMČ byla připravena nová plocha pro odstavení kontejnerů na separovaný sběr a
to v prostoru obslužné komunikace za
prodejnou. Současně byla provedena
oprava plakátovacího válce a osazen nový
poklop na jímku u buňky na hřišti. Kontejnery naproti prodejny bude nutno přemístit
z důvodů budování nového vjezdu na pozemek nového majitele bývalého RD Procházkových……..
………….informační pracoviště Magistrátu
města Olomouce bude rozšířeno o další
počítač. To umožní dalším zájemcům se
dostat častěji k počítači…….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Říjen: Josef Uhlíř
Listopad: František Hynek, Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, Marie Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková,
Františka Prášilová
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.
/zv/
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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:
zdarma
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
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:
VÍTE, KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM MÁTE MOŽNOST ZJISTIT
AKTUÁLNÍ STAV VAŠEHO BODOVÉHO HODNOCENÍ?
- O výpis si musíte podat žádost u odboru dopravy úřadu s rozšířenou
působností a to tam,kde máte vaše trvalé bydliště. V Olomouci na adrese :
Kosmonautů 10 (bývalý Okresní úřad)
oddělení evidence řidičů (4. patro)
Telefon: 585 510 661
Radíkovský informační zpravodaj 5/2007
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Pondělí: 8.00 - 17.00 hod.
Úterý: 8.00 - 15.00 hod.
Středa: 8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 - 14.00 hod.
- Výpis z karty řidiče je vydán po vyplnění a zaplacení poplatku 15,- Kč za každý
započatý list. Žádost musíte podat přímo na uvedeném odboru. Telefonicky
vám informace poskytnuta nebude.
Doporučujeme osobní návštěvu.
- K vyplněné žádosti potřebujete s sebou občanský průkaz nebo řidičský průkaz.
- Po přijetí žádosti a zaplacení poplatku vám úředník odboru dopravy vydá
listinu, na které bude váš aktuální stav bodového hodnocení, kdy se řidič
přestupku dopustil a co za trestné body obdržel.
Lenka Prošková (tisková mluvčí MPO)

Klub seniorů Radíkov informuje….
Po prázdninovém měsíci červenci jsme se opět v hojném počtu setkali a oslavili 80.narozeniny p.Obenausové Další týden
jsme jeli autobusem do Šternberka, navštívili jsme hrad, kde
kromě krásného starožitného zařízení pokojů byla také
výstavka historických hodin.
15.srpna oslavila v klubu své 60.narozeniny paní Rozsárová a
další týden 80.narozeniny pan Vojtěch Šubrt. 29.srpna se
uskutečnila dlouho plánovaná návštěva Sluňákova v Horce nad Moravou. S velikým zájmem
jsme si prohlédli ekologický dům, který je postaven z přírodního materiálu- dřeva a nepálených cihel, vytápěný slunečními kolektory. V případě veliké zimy se topí dřevem ve speciálně
upravených kotlích. Plánovaný výlet do Přáslavic se neuskutečnil kvůli špatnému počasí.
12.září pořádal Magistrát města Olomouce-sociální odbor zájezd do Vyškova a Bučovic.
V Bučovicích jsme navštívili pěkný zámek a obdivovali vkusně upravené náměstí. Ve Vyškově to byla místní zoologická zahrada mnohem menší rozlohy než ZOO Sv.Kopeček . Zato
návštěva DINOPARKU neměla chybu. Je to opravdu ojedinělá věc vhodná ke shlédnutí.
Všem účastníkům se zájezd líbil. Vedení Klubu seniorů se těší i na vaši návštěvu.
/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
- 28.července 2007 Soutěž o pohár
starosty obce Kobylí. Družstvo ve
složení: Veverka D., Řezníček T.,
Bocan M., Lisa M., Langer
Vl.,Hudec L. a Hanzlík I. dosáhlo
21.místa z 24 účastníků. Palce při
krutých bojích drželo dalších 6 členů
SDH Radíkov.
-4.8.2007 Tradiční fotbalový zápas
ŽENATÍ : SVOBODNÍ. Po dlouhé
době od začátku zápasu dominovali
překvapivě ženatí, byli nebezpečnější, důraznější a zápas na 3 x 30. min.
nakonec vyhráli ženatí 7 : 4 .
Družstvo ženatých
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Následný boj o penaltového krále střelců vyhrál M.Špruček ml.
Vlevo – Družstvo svobodných

-1.9. akce „Ahoj prázdniny“ od 15.
hod. ve stylu „Indiáni v Radíkově“
byla doprovázena tradičními soutěžemi. Prostoru na hřišti za prodejnou
dominovalo indiánské tee-pee. Probíhalo malování dětí, dětská tombola.
V podvečer nastoupila pro přítomné
country kapela PECA BAND
Dole – indiánské malování

a DJ Miloš. Přítomní se dobře bavili
až do 3 hodiny ranní. Pro všechny
bylo zajištěno bohaté občerstvení.
-7.9. proběhla ve zbrojnici výborová
schůze. Sbor byl vybaven 2 radiostanicemi Motorola.
-8.9. přítomnost hasičů (Nemrava,
Švestka) na leteckém dni v Olomouci.
Děti měly možnost stříkat proudnicí
na terče (hořící dům).
-6.10. vyrazila naše zásahová
jednotka na cvičení do Prostějova.
-7.10.se konala v prostoru u doubku
„drakyáda“ pro děti i dospělé….
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov v závěru srpna zahájil
další ročník ligy. Během prázdninové přípravy se nám do mužstva vrátili
dva hráči a to Marek Řezníček a Milan Špruček. Věříme, že se do hry
aktivně zapojí a pomohou mužstvu získávat cenné body.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2007/2008
DATUM
UTKÁNÍ
(podzim)

23.08.
01.09.
08.09.
15.09.
21.09.
28.09.
06.10.

HOSTÉ
FC Literpool
Radíkov
1.FC Bacardi
Radíkov
FC Periol
Radíkov
Herna Sigma HBL
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DOMÁCÍ
Radíkov
Foerstrova
Radíkov
SK Profit NV
Radíkov
Atlet.Bystrovany
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2007

VÝSLEDEK
JARO 2008

2 :1
2:4
2:3
4:2
2:1
2:2
3:3
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13.10.
20.10.
26.10.
03.11.
10.11.
17.11.

Radíkov
Step a Style
Moravan Cholina
Radíkov
Dědečci
Radíkov

Sokol Horka
Radíkov
Radíkov
FK Ložiska Haná
Radíkov
Pošta
/mn/

INZERCE

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Nový majitel místní prodejny postupně provádí zásadní změny v uspořádání zboží, tak i v novém
sortimentu i jeho nových dodavatelích. Obecně lze říci,
že se situace zlepšuje a tak vás personál zve k nákupům. Přijďte se sami přesvědčit..

Dřevo na topení zdarma
Nabízím dřevo (od větví až po kmeny do průměru 23 cm) na "samotěžbu". Sortiment borovice, dub a
smrk. Nabízené dřevo je na soukromém pozemku v areálu radíkovské pevnůstky na hromadách i
volně v terénu. Zájemci volejte na mobil 777 135 001.
Ing. Jan Bednář, Vrchní 3, Radíkov

Slavnostní průvod obcí Radíkov (u Hranic) při svěcení nových obecních symbolů

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 7.10.2007 - vychází: 12.10.2007
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