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

Je před námi období zimy, čas krátkých
dnů a dlouhých nocí, období končícího roku
2007 a očekávání roku 2008. Ohlížíme se
za tím, co se událo a zamýšlíme se nad tím
co nás čeká v tom roce následujícím.
Věřme, že to bude hezké pozitivní období,
které nám přinese převahu radostných
událostí. Žijeme ve městě Olomouci a
přitom máme tak blízko k přírodě jako
nikdo z jeho občanů. Važme si toho….
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
15.10.2007 - 30. RMO
-majetkoprávní záležitosti
(pronájem části pozemku
parc.č.573 o výměře 2 m2,
kú. Radíkov u Olomouce)
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-objednávky veřejných služeb u a.s. v roce 2008
-parkoviště Hynaisova
-ZOO Olomouc, pavilon
lidoopů
-Poděbrady - Chomoutov, cyklostezka
-monitorování památky UNESCO za rok 2006
-petice občanů Dolní Hejčínská
-změny KMČ
-pojmenování ulic
30.10.2007 – 31. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2007
-smlouva o pronájmu dětského dopravního hřiště
-zajištění dopravní obslužnosti IDSOK
-jízdní řády
-olomoucký hrad
-náhradní výsadby
-audit zadávání veřejných zakázek
-ulice Nad Lánem, petice
-rozpracování usnesení 7. ZMO
7.11.2007 – 32.RMO
-veřejná zakázka č.764
13.11.2007 – 33. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-plán oprav SNO a.s. na rok 2008
-rozpočtové změny 2007
-příprava nového územního plánu města Olomouce
-stezky pro inline bruslení
-obnova olomouckých historických parků
-opravy komunikací
27.11.2007 – 34.RMO
-majetkoprávní záležitosti
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-veřejné zakázky
-pronájem bytů, prodej domů
-rozpočtové změny 2007
-návrh rozpočtu SmOl na rok 2008
-aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce
-zimní stadion, smlouva
-pojmenování ulic
-Dějiny města
-Nařízení SmOl č.9/2007 o placeném
parkování
-Organizační řád Magistrátu města
Olomouce a Městské policie
-matrika (povolení konání svatby mimo stanovený den, mimo obřadní
místo)
11.12.2007 – 35 RMO
-majetkoprávní záležitosti, zamítnut
pronájem parcely č.744 k.ú.Radíkov
u Ol. pro společnost OLZ (výstavba
VVE) a doporučuje ZMO nevyhovět
pronájmu
-Radíkov kanalizace, rozpočtová
změna
-místní komunikace
-petice zastávka Lazecká
-org.změny OŽP a OKR
12.10.2007 – 7. ZMO
-rozpočtové změny 2007
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-Program regenerace MPR
- multimediální park
-aquapark
-pořízení souboru změn č.XIX ÚPnSÚ Olomouc (i změna č. XIX/04Radíkov, ul.Na Pevnůstce-bydlení)
-zastoupení SmOl na valné hromadě
akciové společnosti SK Sigma Olomouc a.s.
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
Říjen 2007 (15.10.)
-došlá a odeslaná pošta
-kontrolní dny na stavbě
-možnost napojování občanů na kanalizaci
-zahájení povrchových úprav některých
komunikací
-práce nového zaměstnance TSMO a.s.
pana Fica
-problematika budoucího sportoviště, zajištění studie a jednání na Magistrátu
-problematika a negativa záměru výstavby
veliké větrné elektrárny (KMČ nesouhlasí),
příprava souhrnného stanoviska
-zajištění novoročenek a vánoční výzdoby
Říjen 2007 (mimořádné jednání KMČ
29.10.2007), přijato „Prohlášení“ - negativní stanovisko k záměru výstavby vysoké
větrné elektrárny v k.ú.Radíkov u Olomouce nebo v blízkém okolí. – viz dále
Listopad 2007
-došlá korespondence
-pozastavení finančních prostředků na
stavbě Kanalizace Radíkov (převod 20 mil.
na rok 2008 – komunikace se v roce 2007
neprovedou

-napojení prodejny a objektu Náprstkova 1
na kanalizaci, rušení žump
-zajištění opravy svítidel ul.Pujmanové
-změna na místě vedoucí prodejny
-návrh na zřízení zastávky Zahrádky směr
město
-zaměřování pozemků lokalita „Pod bořím“
Plán jednání KMČ v roce 2008
21.ledna
18.února
17.března
21.dubna
19.května
16.června
21.července
18.srpna
15.září
20.října
24.listopadu
15.prosince

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

AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ - ANEB CO SE SEBĚHLO ZÁVĚREM ROKU 2007 A
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2008……
V době, kdy se píše tento Zpravodaj měla být stavba investiční akce „Kanalizace Radíkov“ dokončena, kolaudována a mělo se jezdit po opravených komunikacích. Takto se to slibovalo při zahájení akce Kanalizace Radíkov. I když KMČ ještě během měsíce září věřila, že se dílo podaří (a také
jsme ještě jako KMČ vyvraceli různé nepodložené informace ze strany občanů o nedostatku financí),
následující běh událostí respektive průsak informací z odboru investic nás srazil z optimismu. Cíl byl
jasný, ušetřit na stavbě cca 20 mil.Kč, což se mohlo odehrát pouze formou nedokončení stavby
v letošním roce. Firmy bohužel na dluh pracovat nemohou.
Rozhodující v současné fázi je, že
byla dokončena kanalizační síť včetně
přípojek pro občany. I když i zde došlo
k posunu původně slibovaného a publikovaného harmonogramu přípojek cca o 1
měsíc, a tak se někteří občané už
v letošním roce nemohli napojit s ohledem
na poměrně nepříznivý a vlhký podzim. Po
projednání investora s vodárnami byl dán
souhlas k napojování občanů na kontrolní
šachtice dle postupu a pokynů uvedených
v minulém Zpravodaji. Řada občanů se již
napojila a využívá novou kanalizační síť.
Jako jedna z posledních byla dokončena ul.
Zedníkova
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S ohledem na výše uvedené okolnosti bylo nutno na složitých jednáních mezi investorem, zhotoviteli a TSMO a.s. a za účasti KMČ projednat takovou provizorní úpravu komunikací před zimou, aby
se dala zabezpečit zimní údržba TSMO a.s., aby bylo možné alespoň při snížené rychlosti na cca 30
km/hod. používat komunikace. V závěru měsíce listopadu a počátkem prosince probíhá geodetické
zaměřování nové kanalizační sítě včetně přípojek.
Během měsíce prosince připravují podklady pro kolaudační vodoprávní řízení s cílem předat
stokovou síť provozovateli – vodárnám. Pokud se kolaudace podaří, bude to z mnoha nedodělky
v podobě nedokončených povrchových úprav komunikací, potřebných povrchových úprav ostatních
ploch, rušení zařízení staveniště apod.
V závěru roku 2007 se připravoval i rozpočet města na rok 2008, který by nás, kteří zde žijeme
měl hodně zajímat. Po složitých jednáních, bez jakýchkoliv informací pro KMČ, byl RMO dne
27.11.2007 přijat rozpočet pro rok 2008 a veřejně byl publikován na webových stránkách Magistrátu
města Olomouce dne 5.12.2007. Mikuláš (resp. RMO a ZMO) nám pro rok 2008 nadělí do kolonky
investic pro městskou část Radíkov částku 27,81 mil.Kč. Vše musí ještě projednat a schválit ZMO na
svém jednání dne 19.12.2007. Je otázkou, zda s ohledem na již známé vícepráce, které průběh stavby přinesl a možné další problémy bude uvedená částka dostačující. Stav komunikací (mnohé se během stavby rozpadly, neboť bylo na hlíně uloženo 5 cm asfaltu) po všech předcházejících inženýrských sítích je žalostný. Vždy se zapravovaly jen výřezy, mnohde jsou propady asfaltu i 10 cm. Obrubníky jsou v některých částech polorozpadlé, utopené rigoly, malé uliční vpusti apod. Existující
chodníky byly budovány v cca 70-tých letech více méně brigádnickou činností občanů a po předcházejících stavbách nerovné a rozpraskané. Ani současná stavba kvalitě chodníků neprospěla.
Po návštěvách pana primátora Martina Novotného a jeho náměstků Mgr.Ščudlíka a pana Martináka, kteří městskou část Radíkov navštívili během stavby a seznámili se se skutečným stavem na
místě, musíme doufat, že v případě nutnosti bude závěrečná část stavby dořešena i finančně. Místní
občané, ale i návštěvníci Radíkova si během stavby užili jak prachu, tak i bláta a snad jim odměnou
bude dokončená infrastruktura se vším všudy. KMČ bude v dané věci s Magistrátem dále jednat.
Radniční listy č.11/2007 v článku s názvem „3 otázky pro …. primátora Olomouce Martina Novotného“ uvedly jeho slova: „Jako svoji osobní prioritu však vidím rekonstrukce místních komunikací, a to
zejména v okrajových částech města.“
Opravy komunikací by měly být ukončeny dle informací investora do 31.5.2008. Pokud chce
někdo z občanů ještě realizovat přípojky vody, plynu apod. ke své nemovitosti, musí tak učinit
do 31.3.2008!!!
/zv/

DO ČEHO BYLY INVESTOVÁNY PROSTŘEDKY PŘIDĚLENÉ KMČ V ROCE 2007. KAM
VLOŽÍME PROSTŘEDKY V ROCE 2008 ......
Čerpání prostředků přidělených místní KMČ proběhlo dle předem schváleného rozpočtu roku
2007 na následujících akcích:
- vydávání Zpravodaje, novoročenky
15 000,-Kč
- podpora oslavy 115 let SDH(vydání barevného Hasičského Zpravodaje, zápůjčka stanu) 49 000,-Kč
-oprava jezevčíka (herní prvek na dětském hřišti)
3 000,-Kč
-obnova oplocení na hřišti za prodejnou
27 000,-Kč
-zbudování nové plochy na kontejnery vedle prodejny potravin
41 000,-Kč
-oprava plakátovacího válce
5 000,-Kč
-oprava poklopu na hřišti
3 500,-Kč
-oprava vánoční výzdoby
16 000,-Kč
-obnova podlahové krytiny v místní knihovně
9 000,-Kč
-opravy místního rozhlasu
7 500,-Kč
Je před námi rok 2008 a lze očekávat, že ani rozpočet města roku 2008 na Komise městských částí
nezapomene. Komise bude pečlivě zvažovat kam finanční prostředky vložit. I občané Radíkova tímto
mají možnost předložit své náměty na vhodné využití finančních prostředků. Jejich výši v současné
době neznáme, ale kdo je připraven tak….
/kmč/

BUDE VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA DOMINANTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV ….. ?
Místní KMČ se na několika jednáních zabývala klady a negativy případné výstavby veliké větrné
elektrárny (VVE) v lokalitě Radíkova nebo v jeho blízkosti. Po zvážení všech argumentů na mimořádném jednání dne 29.října 2007 vydala následující stanovisko (prohlášení) :
Radíkovský informační zpravodaj 6/2007
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„PROHLÁŠENÍ“
Všichni přítomní členové KMČ na tomto jednání nesouhlasí s pronájmem dotčené parcely č.744
k.ú.Radíkov u Olomouce se záměrem výstavby vysoké větrné elektrárny v okolí městské části
Radíkov. K danému vydávají následující negativní stanovisko
z níže uvedených důvodů:
1) Parcela č. 744 vedená v katastru nemovitostí je veřejnou komunikací, která zajišťuje jediný
možný přístup k desítkám dalších parcel jiných vlastníků, které s parcelou č.744 sousedí. Parcela zasahuje až do intraviánu městské části Radíkov do ulice Náprstkova. Předmětná parcela je vedena jako ostatní plocha s využitím jako ostatní komunikace dle katastru nemovitostí.
Na uvedené parcele vede turistická značená cesta.
2) Není možné tuto parcelu – (ostatní komunikaci) přerušit výstavbou objektu větrné elektrárny a
následně hmotou její základové báze. Nesouhlasíme ani s pozdějším odprodejem.
3) Magistrát statutárního města Olomouce vždy (a to i v Radíkově) prosazoval zachování přístupu k parcelám vlastníků.
4) Jakákoliv smlouva o pronájmu parcely může vytvářet další možné překážky v přístupu vlastníkům parcel nebo i v případě dalšího rozvoje lokality městské části Radíkov.
5) Městská část Radíkov je rekreační oblastí města Olomouce, ve které je přes 100 chatových
objektů a ve které se rozvíjí výstavba RD a taktéž stávající majitelé RD své bydlení modernizují. Další výstavba cca 30 RD se připravuje. Dobudováním infrastruktury se vytvořily podmínky pro velmi hezké bydlení v přírodě bez rušivých hlukových vlivů dopravy, s eliminací prašnosti okolními lesy. Tedy lokalita, do které moderní bydlení dnešní doby směřuje. Vzdálenost
VVE od nejbližších RD je cca 500-600 m. Horizont kolem celé sídelní lokality Radíkov tvoří lesy. Samotná lokalita (katastr) městské části Radíkov zahrnuje plochu jen 73,89 ha. VVE situovaná do této malé lokality nebo její blízkosti by i vizuálně značně ovlivnila vzhled krajinného
rázu celého sídelního útvaru. VVE by dále ovlivnila negativně i svou typickou zvukovou „kulisou“ bydlení v této lokalitě – viz metodika posuzování vlivu infrazvuku na zdraví obyvatel.
(ČSN ISO 7196, 01 1625 Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku).
Na vrtuli by bylo vidět ze všech částí Radíkova, dynamický prvek vrtule by narušil pobytovou
pohodu. Umístění VVE lze chápat jako rozpornou s principy funkce rekreace vzhledem k výše
uvedeným vlivům.
6) Samotná městská část Olomouc-Radíkov je součástí „Přírodního parku Údolí Bystřice“ vyhlášeného bývalým Okresním úřadem Olomouc. Umístění VVE do přírodního parku by bylo
v přímém protikladu s požadavky bodu 8.1.2. „Metodiky“(viz níže), která požaduje, aby výstavbou nedošlo k negativnímu ovlivnění významných krajinných prvků a chráněných území.
7) Ministerstvo životního prostředí vydalo k problematice výstavby řadu podkladových materiálů
a mapových podkladů, které doporučují a vytypovávají vhodné lokality pro výstavbu VVE. Lokalita městské části Radíkov, potažmo Nízký Jeseník, není v těchto seznamech zahrnut.
8) Metodický pokyn MŽP (Ministerstvo životního prostředí) k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren mimo jiné požaduje:
8.1.2. Zhodnocení lokality k výstavbě VVE z pohledu ochrany krajinného rázu
Nejcitlivější otázkou z pohledu ovlivnění krajiny stavbami VVE je krajinný ráz. Je nesporné,
že realizace VVE představuje nepřehlédnutelný zásah do krajinného rázu. VVE dosahují i s vrtulí běžně
až sto dvaceti metrů (v některých případech i sto padesáti) a jsou vidět na desítky kilometrů. Harmonická krajina je vždy založena na rovnováze lidského působení a přírody a vhodná lokalizace může vstup
tohoto alternativního zdroje energie do krajiny usměrnit a vytvořit základ k nové kulturní krajině.
Z hlediska ochrany krajinného rázu je zaprvé třeba zjistit, zda-li zamýšlená stavba neleží na
území přírodního parku. Ten ze zákona představuje jedno z nejcitlivějších území v ochraně krajinného rázu a stavba VVE by na takovém místě neměla být realizována. Přírodní parky představují krajinu v níž jsou soustředěny významné estetické a přírodní hodnoty a pro jejíž zachování byly zřízeny
dle § 12 odst.3 zákona. Předmětem jejich ochrany je výhradně ochrana krajinného rázu.
Posouzení stavby z pohledu § 12 zákona, které se provádí pro účely vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení v rozsahu § 32 odst. 1 a 3 stavebního zákona, by mělo především řešit
otázku do jaké míry stavba VVE ovlivní především významné hodnoty krajinného rázu tj.

•
•

významné krajinné prvky,
zvláště chráněná území,
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•
•

kulturní dominanty krajiny,
harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině

K posouzení ovlivnění krajinného rázu stavbou VVE je potřeba odborného hodnocení jako např.
odborné stanovisko AOPK, vypracovaná koncepce kraje, atd.
V žádosti o odborné posouzení by se měl OOP tedy zaměřit na míru ovlivnění těchto významných hodnot krajinného rázu.
Záměr výstavby VVE je v rozporu s tímto pokynem MŽP.
9) Zpracovaný mapový podklad ukazuje, že by došlo i k ovlivnění dálkových pohledů (z prostoru
Olomouce - Něředína a okolí) na baziliku na Sv. Kopečku, kde by v širokém úhlu došlo
v pohledech k vizuální kolizi hmoty kostela a vrtule VVE v pozadí. Takovéto znehodnocení
pohledů od Olomouce na historickou dominantu baziliky je možno považovat za zcela nepřípustné a je v přímém protikladu s požadavky bodu 8.1.2. „Metodiky“, která požaduje, aby výstavbou nedošlo k negativnímu ovlivnění kulturních dominant krajiny a harmonických vztahů
v krajině.
KMČ č.21 Olomouc-Radíkov věří, že bude dána možnost vyjádřit se k plánované výstavě
VVE i dalším odborným útvarům Magistrátu města Olomouce, Ústavu státní památkové péče
a Krajskému úřadu Olomouckého kraje - odboru životního prostředí a dalším odborným složkám, Armádě ČR a dalším.
/kmč/

VANDALISMUS TRÁPÍ I MĚSTSKOU ČÁST RADÍKOV…..
Většina z nás vlastníků nemovitostí dobře ví, co je to pečovat o svůj majetek tak, aby byl hezký i
pro své okolí. O to více i místním lidem vadí poškozování toho majetku, který slouží nám všem. Sprejerstvím je v současné době poškozena čekárna, místní zvonice, telefonní budka i některé dopravní
značky. Z pohledu většiny je to prostoduchá ubohost a autor si musí uvědomit, že dle současně platné
legislativy se již nejedná o přestupek, ale o trestný čin dle příslušného § zákona. Případy v současné
době na základě trestného oznámení šetří Policie ČR. Poslední případ – poškození zvonice zadá KMČ
k ocenění opravných prací odborné firmě s předpokládanou realizací opravy v roce 2008. Škoda bude
po pachateli následně vymáhána. „Vrabci si po Radíkově cvrlikají“, kdo to udělal a tak zajisté Policie
ČR nebude mít práci s dopadením pachatele.
Jako KMČ věříme, že ti, kteří někoho viděli, se nebudou bát tyto trestné činy nejen oznámit Policii ČR
ve Velké Bystřici, ale i dosvědčit. Stavět problémy na tom, že jedna paní povídala a být v anonymitě,
bohužel nejde….
/zv/

POČASÍ ŘÍJEN A LISTOPAD
říjen
Průměrná teplota 8,9 oC, což je proti dlouhodobému průměru odchylka 0,2 oC. Srážkově byl říjen na
129 % normálu a napršelo 51 mm. Nejvíc dne 5.10. napršelo při bouřkách 30 mm. Maximální teplota
byla 22 oC dne 1.10. v poledne a minimální – 0,2 oC 15.10. ráno. Jasných dnů bylo 5, zatažených 14,
srážkových 14, mrazový jeden, s mlhou 7 a jeden bouřkový. Také jeden den silně foukalo.
Listopad
Průměrná teplota 3 oC, což je odchylka o -0,4 oC od normálu. Napršelo 30 mm, nejvíc 11.11. celkem 8
mm. Maximální teplota byla 23.11. po poledni 11 oC a minimální – 6 oC 29.11. ráno. Jasných dní bylo
pomálu, jen dva, zatažených 14, srážkových 14, mrazových 12, se souvislou pokrývkou 10, s mlhou
10. Větrné byly dva dny. Sníh přišel na Martina a vydržel až do 20.11. Potom nám napadl na konci
měsíce a přetrval čtyři dny. Bohužel prognóza není pro milovníky bílých Vánoc příznivá.
/jb/

Víte, že . . . .
……..byla vydána nová mapa fortů olomoucké pevnosti s názvem „Olomoucké
forty“ . Ukazuje i roli „radíkovské pevnůstky“ – z festu Svatý Kopeček
v kontextu plánů na budování olomoucké
pevnosti v 30. letech 19.století. Zajímavý
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mapový podklad, který je k dostání
v podloubí radnice……..
……..zima si v letošním roce pospíšila,
první sníh napadl opravdu na Sv.Martina
11. listopadu. Podzim lze letos považovat
za poměrně chladný s minimem sluneč-
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ných dnů, zato s poměrně častými dešti……
………i v letošním roce probíhala soutěž
ve výzdobě předzahrádek, balkonů a oken
dle kritérií nastavených odborem ŽP. I
tentokráte se určitě všem místním, ale i
příchozím líbila květinová výzdoba RD
manželů Procházkových na ul. Malinovského…..
……..s nastávající zimou byl ukončen i
letos sběr bioodpadu. Poprvé se do akce
zapojily
městské
části
Lošov
a
Sv.Kopeček. Závěrečné hodnocení ze
strany odboru životního prostředí Magistrátu ještě neproběhlo. Jako KMČ se domníváme, že do akce by se měli zapojit i ti
naši občané, chataři a chalupáři, kteří na
místo odložení bioodpadu do přistavených
kontejnerů stále volí raději cizí pozemky a
okolní lesy…..
……..za úspěšnou lze považovat i podzimní sběrovou sobotu, při které bylo odvezeno značné množství nepotřebných

věcí. Problémem zůstává stavební odpad,
na který město připravuje novou vyhlášku.
Tuto projednala RMO a projedná i ZMO.
Lze očekávat značná omezení v oblasti
nakládání s tímto druhem odpadu v rámci
sběrových sobot…….
………dle informací Středomoravské vodárenské a.s. se již letos napojilo na kanalizaci cca 35 nemovitostí. Věříme, že plánovaný termín napojení všichni dodrží…….
………opět došlo k vloupání do chatových
objektů v lokalitě ul. Přehradní. Policii ČR
opětovně činil problém chatový objekt
identifikovat s ohledem na chybějící umístění popisného čísla příslušného chatového objektu. KMČ na tuto skutečnost občany, chataře a chalupáře znovu upozorňuje….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová,
Anna Střeláková
Leden: Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Anna
Uhlířová
Únor: Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr.Karel Frank
CSc, Vlasta Solařová, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová,
Helena Večeřová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším
životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let.
Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově
důchodců nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích.

Blahopřání:
Manželům Jílkovým (ul.Přehradní) blahopřejeme k narození dcery Pavly
a přejeme hodně zdraví a jen samé radosti.
Manželům Macákovým (ul.Beskydská) blahopřejeme k narození syna Filípka a přejeme taktéž hodně zdraví potomkovi a manželům jen samé radosti.

Smuteční oznámení:
Blízcí příbuzní i místní spoluobčané se rozloučili se zemřelou paní Miluší Smetanovou.
/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 obzvláště v zimním období.
2) Upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost zajištění zimní údržby chodníků,
které přiléhají k jejich parcele.
3) TSMO a.s. a místní KMČ žádá občany, aby s ohledem na zimní období a nutnost
údržby komunikací parkovali na svých pozemcích. Pokud vozidla překáží na komunikacích, nemůže být zajištěna řádná údržba komunikací s ohledem na riziko
poškození vozidel při plužení na úzkých komunikacích v Radíkově. Taktéž je následně komplikovaný svoz TKO. O součinnost byla požádána Městská policie. Vašim vstřícným přístupem odpadnou zbytečné stížnosti vašich sousedů, které jsou
pro KMČ neřešitelné.
4) Upozorňujeme na zákaz vyvážení sněhu z vlastních pozemků na veřejná prostranství.
5) Odvoz komunálního odpadu v období vánočních svátků proběhne v Radíkově ve
středu dne 26.prosince a dále dne 2.ledna 2008.
6) 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/

7) 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/
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Městská policie je tu pro vás:
Několik rad pro klidné nakupování v předvánočním období.
Blíží se doba Vánoc, nakupujeme, máme u sebe větší obnos peněz
než obvykle. Předvánoční období je spojeno se zvýšenou „nákupní horečkou“, provázenou frontami a nervozitou. Této situace mistrně využívají kapsáři, kteří se samostatně i ve skupinách soustředí na místa s velkou koncentrací lidí jako jsou obchodní centra, hromadné dopravní
prostředky nebo zastávky MHD.
Touto cestou bychom Vás rádi upozornili, aby jste se při nakupování vánočních dárků
maximálně věnovali i svým kapsám, kabelkám a nákupním taškám, ve kterých máte uloženy
doklady, peníze, mobilní telefony a další cenné věci. Toto upozornění se nevztahuje jen na
návštěvu v obchodech či na tržištích, ale i na přepravu v hromadných dopravních prostředcích. Také upozorňujeme na významná rizika, spojená s neuváženým ponecháním cenných
věcí ve vozidle, lákadlem pro zloděje je i odložená taška, jejíž obsah lze pouze předvídat či již
nakoupené dárky.
Pokud by i přesto došlo k tomu, že budete okradeni, je důležité, aby tato skutečnost byla neprodleně ohlášena na nejbližší služebně městské či republikové policie nebo na tísňových
linkách 156 a 158. Podstatně se tím zvýší možnost rychlého dopadení pachatele.
Městská policie Olomouc Vám přeje krásné a klidné prožití vánočních svátků.
Silvestrovské oslavy a zábavná pyrotechnika
Za několik málo dní přivítáme příchod nového roku. Oslavy nového roku bývají doprovázeny používáním různých pyrotechnických prostředků, jejichž používání při nedodržení
bezpečnostních pravidel vede k četným zraněním.
Prodej petard a dalších předmětů upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174
/1992 Sb. , ta stanovuje komu a jak lze prodávat zábavnou pyrotechniku.
Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do
tříd I, II a III. Pyrotechnické předměty musí být označeny na obale nebo na jednotlivém kuse
tak, aby byl zřejmý způsob a místo jejich zapalování. Časované pyrotechnické předměty musí
mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí výrobku 3-6 sekund.
Pyrotechnické předměty třídy I musí být na svém povrchu nebo nejmenším obchodním
balení výrobcem nebo dovozcem opatřeny návodem k používání v českém jazyce, označením
výrobce nebo dovozce, označením třídy nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení
k uvedení do oběhu. Pyrotechnické předměty třídy I (prskavky, pistolové kapsle, třaskavé
bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola
a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety),mohou být prodány osobě
mladší 18 let, pokud to není v návodu k použití zakázáno.
Pyrotechnické předměty třídy II a III musí mít navíc vyznačen údaj o datu spotřeby
nebo o datu výroby a spotřební době. Pyrotechnické předměty třídy II (římské svíce, fontány,
gejzíry, petardy, rakety s náplní barevných světlic atd.) mohou být prodány pouze osobě starší
18 let.
Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodány pouze osobě s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Pouze tato osoba je může používat. Prodávající je povinen ověřit, zda kupující splňuje výše uvedené podmínky. Pyrotechnické předměty třídy II a III nesmí být používány
v uzavřených prostorách ( místnosti, dopravní prostředky atd. ), v blízkosti kostelů, nemocnic,
dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Radíkovský informační zpravodaj 6/2007
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Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I.
Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení.
Zábavnou pyrotechniku by lidé neměli odpalovat v blízkosti domů, zaparkovaných aut,
keřů, stromů a samozřejmě dalších osob, které by mohli zasáhnout. Zvláště rizikové jsou
předměty, odpalované z lahví, které mohou změnit směr letu. Kromě požáru hrozí i riziko popálenin, nebo výbuchu v ruce. Škody mohou způsobit i prskavky a hlavně tzv. ohňopády, pokud jejich jiskry létají na hořlavé materiály.
Lenka Prošková
vedoucí PIS a tisková mluvčí MPO

KMČ upozorňuje, že došlo ke změně v obsazení služebny Městské policie Na Svatém Kopečku. Novými strážníky i pro městskou část Radíkov jsou pan Ing. Luděk Ráb a pan Tomáš Arnošt.

Klub seniorů Radíkov informuje….
25.září se 12 členů KD účastnilo zájezdu na
Macochu, který pořádal Klub seniorů z Olomouce ul.
Javoříčské. Zájezd se vydařil a všichni účastníci byli
spokojeni.
2. a 3.října zajistil sociální odbor Magistrátu města
Olomouce volný vstup do ZOO na Sv.Kopečku. Této
možnosti využilo celkem 8 členů.
10.října jsme využili krásného podzimního počasí a
prošli jsme se na Posluchov.
24.října několik našich členů jelo autobusem do Velké Bystřice a v příjemném prostředí cukrárny „Galerie“ se prima besedovalo.
Hned další den byl v Domě armády velmi vydařený ples. V dalším týdnu jsme se sešli
v našem klubu, besedovali jsme a také jsme obdrželi nové průkazky Klubu seniorů.
Ve středu 7.11. byl z důvodů revize vypnut v celém Radíkově proud, a tak jsme jako náhradní řešení přijali pozvání lošovského klubu.
Také jsme byli za kulturou v olomouckém divadle na operetě „Král tuláků“. Představení se
všem líbilo.
8.listopadu nás navždy opustila členka našeho klubu pní Miluše Smetanová se kterou jsme
se rozloučili v olomouckém krematoriu květinovým darem.
14.11. nás navštívila paní MUDr. Terichová s přednáškou „Prevence a nemoci ve stáří“, která pro nás byla velice zajímavá. V dalším týdnu jsem měli přednášku příslušnice Policie ČR
Marty Vlachové na téma násilí na seniorech.
5.prosince oslavila 60.narozeniny naše předsedkyně paní Františka Prášilová a při této příležitosti nás navštívili i představitelé vedení města pan náměstek primátora Mgr.Ladislav Šnevajs a vedoucí sociálního odboru PhDr.Jana Tomášková. Za všeobecného veselí nás navštívil také sv.Mikuláš a obdaroval nás drobnými dárky.
Slovo předsedkyně Klubu seniorů. Je konec roku a tak se bilancuje a současně i plánuje
další činnost na kterou se zajisté již všichni těšíme. Všem členům přeji „pokojné vánoce a především hojnost zdravíčka v roce 2008“.
/fp, ar/

Radíkovský informační zpravodaj 6/2007

10

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
- 6.října 2007 - Cvičení zásahové jednotky v Hamrech u Prostějova. Vyhodnocení : 4. místo
pro Radíkov z 15-ti zúčastněných útvarů
-7.října 2007 - Opět úspěšná drakiáda
v prostoru u doubku. Účastnilo se a nebo se
přišlo podívat cca 75 občanů a dětí.
Tentokráte nepřálo počasí (vítr foukal
minimálně). O to více se děti a nebo rodiče
naběhali. Zpestřením podzimního odpoledne
byl opětovně burčák podávaný dospělým na
místě. Tentokráte zvýšený objem 20 l
vydržel jen cca hodinu…
13.října 2007 – tradiční sběr šrotu. Během
dopoledne bylo sesbíráno 4 700 kg železa a
31 kg.hliníku. Po brigádě se účastníci sešli
na malém občerstvení v místním hostinci.
Hasiči tímto také děkují všem, kteří dali staré železo k dispozici …
26.října 2007 – členská schůze
27.října 2007 – námětové cvičení ve Chválkovicích. Ve 13,45 hod.vyhlášen poplach sirénou,
odjezd do Chválkovic, simulované hašení stohu
slámy, montáž průběžného vedení vody k místu
požáru, vyhodnocení cvičení.
16.listopadu 2007 – členská schůze
20.listopadu 2007 – setkání členů (zástupců)
zásahových jednotek zřízených Magistrátem
s náměstkem primátora panem Martinákem.
Diskuse na téma činnosti a potřeb zásahových
jednotek.
1.prosince 2007 – Mikulášská nadílka v místním
hostinci. Účast 40 dětí v doprovodu rodičů, známých,
babiček a dědečků – jinak řečeno nabitá hospoda. To,
že hasiči i investují dokladoval nově zakoupený kostým Mikuláše v hodnotě 1 200,-Kč, nový bezdrátový
mikrofon, což se odrazilo na výborné akustice.
Závěrem proběhlo „Pekelné disko“, které připravil
DJ Miloš Lisa.
15.listopadu 2007 se uskutečnila valná hromada
místního SDH Olomouc - Radíkov.
Připravuje se : 23.února 2008 – tradiční hasičský ples v místním hostinci se skupinou
Melodik.
ŽHAVÁ NOVINKA : Chcete vědět více o historii a činnosti SDH Olomouc-Radíkov – podívejte se na nové stránky: www.sdh-radikov.estranky.cz
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov . Podzimní část ligy
vynesla mužstvu 9. místo v tabulce a to odpovídá momentální formě mužstva. Před mužstvem je období jednak odpočinku a dále i zahájení zimní
přípravy na jarní část ligy. Zájmem celého kolektivu je získat jistý střed
tabulky a nepřipustit si v závěru ligy existenční boj o záchranu….
Radíkovský informační zpravodaj 6/2007
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Manažer týmu děkuje všem za přístup k soutěži a přeje všem členům a jejich rodinám klidné
vánoce a do nového roku 2008 hodně zdraví a štěstí.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2007/2008 (podzim)
DATUM
UTKÁNÍ
(podzim)

23.08.
01.09.
08.09.
15.09.
21.09.
28.09.
06.10.
13.10.
20.10.
26.10.
03.11.
10.11.
17.11.

HOSTÉ
FC Literpool
Radíkov
1.FC Bacardi
Radíkov
FC Periol
Radíkov
Herna Sigma HBL
Radíkov
Step a Style
Moravan Cholina
Radíkov
Dědečci
Radíkov

DOMÁCÍ
Radíkov
Foerstrova
Radíkov
SK Profit NV
Radíkov
Atlet.Bystrovany
Radíkov
Sokol Horka A
Radíkov
Radíkov
FK Ložiska Haná
Radíkov
Pošta

VÝSLEDEK
PODZIM
2007

VÝSLEDEK
JARO 2008

2 :1
2:4
2:3
4:2
2:1
2:2
3:3
6:5
4.3
2:0
7:0
6:3
4:3
/mn/

INZERCE

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Měsíc listopad přinesl změnu na místě vedoucí prodejny. Novou vedoucí je paní Zabloudilová, která
z Radíkova odešla cca před 2 roky na prodejnu do
Štěpánova. Je období předvánočních nákupů a také tato naše prodejna vás zve k návštěvě. Zboží i
různých dobrot na štědrovečerní i
vánoční stůl, ale i na Silvestrovské oslavy je dostatek a
zajisté si vyberete. Jste srdečně
zváni.
Prodejní doba o svátcích:
Sobota
22.12. 7,30-11,00
Neděle
23.12. zavřeno
Štědrý den 24.12. 7,30-11,00
Úterý
25.12.
zavřeno
Středa
26.12.
zavřeno
Čtvrtek
27.12. 7,30-11 14-16,30
Pátek
28.12. 7,30-11 14-16,30
Sobota
29.12.
7,30-11,00
Neděle
30.12.
zavřeno
Pondělí
31.12.
7,30-11,00
Úterý
1.1.
zavřeno
Středa
2.1. 7,30-11 14-16,30
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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

Adventní věnec a svátky vánoční,
K nejznámějším symbolům předvánočního času patří adventní
věnec. Svíčky na něm si zapalují i nevěřící. A proč se zapalují
svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. Postupné rozžíhání svící
na adventním věnci symbolizuje, že příchod Krista do života
znamená přemožení temnoty a nárůst světla, pokoje a radosti.
Věnec je víc, než pouhou okrasou. Zelené větve provoní dům,
znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje
společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka.
Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.
Původní barvou adventu je fialová - podle barvy kněžského
roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vzácností, a tak
ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená, ale v
současné době se na věnce používají různé barvy, podle libosti,
nálady, vkusu.
Křesťanská tradice na jedné straně sice velí fialovou, lidová tradice na straně druhé však zapovídá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě prakticky neseženete. Chcete-li mít tedy
hezký adventní věnec, bez červené se patrně neobejdete.
Základem věnce je jakákoli zelená dřevina - jedle, smrk, borovice, ale i některá zahradní dřevina (je ohebnější a nepíchá). Adventní věnce nepatří nikam jinam, než na vstupní dveře.
Myšleno je adv. věnec bez svíček. Zavěsíme na dveře, nikam jinam ne, ani ne na stěnu, ani na
krb, pouze na venkovní dveře. Adventní věnec se svíčkou samozřejmě bude na stole. Každou
adventní neděli si svíčku zapálíme a budeme se společně těšit na blížící se Vánoce. Hlavně
dětem popřejeme hodně trpělivost, těšení si můžou krátit adventním kalendářem, každý den v
dalším okénku mohou najít maličkou odměnu.
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223
Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se
svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a
zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil
první vánoční půlnoční mši.
V Praze byl první betlém postaven
pravděpodobně v roce 1560 v
dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak
vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že
byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru
se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů.
Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve
městech mezi prostým lidem. K základním figurkám - Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi,
volu, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližRadíkovský informační zpravodaj 6/2007
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šího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly byly rozmanité.
Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých
tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce stavěly v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách,
Krkonoších, Třešti.
Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém byl symbolem Vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec
stal novým symbolem Vánoc. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství sleduje České sdružení přátel
betlémů se sídlem v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočkami, které pořádá výstavy
betlémů.
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