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

Budeme v Radíkově
pečlivěji třídit
komunální odpad ?
(podrobnosti na str. 3 – 4)

Stanoviště na třídění složek komunálního odpadu
před prodejnou v Olomouci - Radíkově

Třídící linka TSMO a.s. v Olomouci

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit,
umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které
vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové
auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do
zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové
výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.
Aktuálně: Sběrová sobota TSMO a.s.v Olomouci - Radíkově - 26.dubna 2008.
Odvoz komunálního odpadu z chatových lokalit v Radíkově v roce 2008 duben – říjen.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
19.12.2007 - 36. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové
změny
2007
-informace k zajištění
dopravní obslužnosti
Sv. Kopečka
-organizační změna u
odboru koncepce a
rozvoje
-protipovodňová opatření na Nemilance
15.1.2008 – 37. RMO
-kontrola plnění čtvrtletních usnesení
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti, pronájem bytů
-rozpočtové změny 2007, 2008
-projekt „Obnova spojeneckého pohřebiště
v Olomouci“
-západní tangenta, severní spoj
-úprava komunikace ul. H.Kvapilové
-smlouvy s dopravci (DPMO a.s., Connex
Morava a.s.)
-zvon sv.Michal
-změny v KMČ
-memorandum s ČD

-zakázka č.764
-prodej domů, bytové záležitosti
-spolupráce s exekutorskými úřady
-rozpočtové změny 2008
-aquapark
-ZOO, výhled na rok 2008
-protipovodňová opatření II.etapa
-centrální informační systém
-smlouvy s obcemi na rok 2008
-opravy komunikací
-plnění „Plánu odpadového hospodářství“
-malá parkoviště 2008
-stavební úpravy komunikací
-veřejné osvětlení 2008
-Fond rozvoje bydlení
-Korunní pevnůstka – záměr využití areálu
19.12.2007 – 8. ZMO
-rozpočtové změny 2007
-majetkoprávní záležitosti (nevyhovuje se
společnosti OLZ o odprodej pozemku č.744
ost.plocha o výměře 7 282 m2 k.ú. Radíkov
u Olomouce výstavba VVE)
-majetkoprávní záležitosti odboru investic
-obecně závazná vyhláška č.10/2007 na
komunální odpad v roce 2008
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.

29.1.2008 – 38.RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO

/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Prosinec 2007 (17.12.)
-došlá a odeslaná pošta
-výstavba kanalizace, termín dokončení komunikací
v roce 2008
-termín realizace přípojek občanů na jiné
inž.sítě v místech, kde není opravená komunikace do 31.3.2008
-další postup při přípravě sportoviště
-stížnost na přístup do chatové lokality
Zahrádky, požadavek na osvětlení
-odsouhlasení plánu jednání KMČ na rok
2008
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Leden 2008 (21.1.)
-došlá a odeslaná pošta
-kontrolní den na stavbě – 15.1., řešení
komunikací
-projednání postupu při přípravě studie
sportoviště
-řešení opravy ul.Malinovského
-zajištění rozborů vody ze studní po úniku
rop.látek
-jubilanti v roce 2008
Plán jednání KMČ v roce 2008
18.února
17.března
21.dubna
19.května

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

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/

TŘÍDÍME ODPAD V RADÍKOVĚ DOBŘE ? ……
Koncem měsíce ledna 2008 se na odboru ŽP, oddělení odpadů Magistrátu města Olomouce,
uskutečnila porada hodnotící uplynulý rok z hlediska sběru bioodpadu. Jednání pod vedením vedoucí
oddělení RNDr.Matzenauerové se účastnili zástupci KMČ Lošov, Sv.Kopeček, Radíkov, Neředín, Nový Svět, nedostavil se přizvaný a zájem projevující Droždín.
Zástupci Lošova, Sv.Kopečka a Radíkova, který byl průkopníkem v separaci bioodpadu se shodli na
přínosu svozu bioodpadu a to jak z hlediska minimalizace černých skládek, tak i nevhodného pálení
složek bioodpadu na volném prostranství občany. Ze statistiky r.2007 vyplynulo, že občané Radíkova
sesbírali 14,9 t, Sv.Kopečka 15,4 t a Lošova 8,52 t, což nás jasně staví na první místo vzhledem
k počtu obyvatel. Hovořilo se o dalších možných formách nakládání s bioodpadem a to tzv. „Komunitní kompostování“ (jde o systém řízeného kompostování na vhodném veřejném místě
v oploceném areálu, v určitém režimu s odpovědností a péčí určeného placeného pracovníka, kdy
v dohodnutém časovém režimu občané navážejí bioodpad). Další možnou formou v moderní zástavbě
rodinných domů (bez velikých zahrad a vzrostlých dřevin) je ukládání bioodpadu do specielních
nádob o objemu až 240 l na svoz bioodpadu, které by obdržel každý RD. Režim odvozu 1x za 14
dnů.
Dle sdělení vedoucí oddělení odpadů RNDr.Matzenauerové TSMO a.s. v součinnosti s oddělením
odpadů provádí podrobný průzkum složení komunálního odpadu modelově na dvou lokalitách. Průzkum spočívá v ručním třídění obsahu popelářského vozu z dané lokality. Jednou z nich je Radíkov
jako typická oblast „vesnického charakteru“ a dále jedna lokalita
z panelákového sídliště.
Bohužel skladba odpadu z Radíkova ukazuje na nedůslednost
třídění těch složek odpadů, pro které jsou vytvořeny v místě
podmínky pro separaci – plasty, papír, sklo, obaly tetrapack a
bioodpad. Tyto složky tvoří stále až 40 % podílu komunálního
odpadu.
Všichni bychom si měli uvědomit, že důsledným tříděním odpadu
podstatně zlepšujeme ekonomičnost svozu odpadu. Dochází ke snížení
podílu odpadu, který je ukládán na skládku v Mrsklesích ve prospěch vytříděných složek, které mohou
TSMO a.s. po dotřídění na třídící lince předat tyto složky vhodné k dalšímu zpracování jako vstupní
suroviny pro sklárny, papírny apod. Z položek mínusových (poplatky
na skládce 400,- Kč/t) se stanou položky mírně ziskové. Bohužel už
nyní skutečné náklady na svoz a další nakládání s komunálním
odpadem dosahují částky na jednoho občana ročně přes 700 Kč
oproti skutečné platbě občana ve výši 492,-Kč. Takto hovoří i
celostátní statistiky.
Jednou z cest jak zlepšit podíl vytříděných složek komunálního
odpadu, je i aplikace systému, který se osvědčil v jiných městech
(Havířov) a to doplňkového pytlového svozu od rodinných domů. Odbor ŽP oddělení odpadů
nabídl KMČ Radíkov zavedení ověřovacího provozu v Radíkově, a to na svozu PET lahví a plastů v pytlích ve 14-ti denním režimu od dubna 2008. Občané si budou moci vyzvednout na určených místech žluté plastové pytle, do kterých budou ukládat sešlápnuté PET lahve a ostatní
plastový obal a tyto v určený den svozu (bude totožný s dnem vývozu kontejnerů na stanovištích pro separovaný sběr) odložit na místo, kde běžně přistavují popelnice pro svoz před své
domy nebo na hlavní komunikace v případě, že příjezd vozu TSMO a.s. není možný.
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CO DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NEBO PYTLE NA PLASTY PATŘÍ
Kelímky od jogurtů, tuků, mléčných výrobků (vymyté), obaly od
těstovin, bonbonů, tácky z balené zeleniny a ovoce, obaly z CD,
tašky – igelitky, PET lahve, obaly od šamponů, kosmetiky, obaly
od běžných domácích čistících prostředků, mikrotenové sáčky a
balicí fólie, čistý polystyren
CO DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NEBO PYTLE NA PLASTY NEPATŘÍ
Podlahové krytiny, trubky - jsou z PVC a recyklují se ve
speciálních zařízeních, obaly od olejů (i potravinářských), obaly silně znečištěné zbytky jídla - zbytky znečišťují obsah kontejneru a zvyšují náklady na recyklaci, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií (i když jsou to obaly plastové)

Obaly od nebezpečných látek se nesmějí recyklovat s ostatními.
Třídění odpadů je ekologické i ekonomické

Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150 až 200 kilogramů odpadů.
V celé republice to za jediný rok představuje stěží představitelné množství až
2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2 miliony tun odpadů všeho druhu. Jak
uniknout před odpadovou lavinou, která doslova visí nad našimi hlavami? Recept je snadný - třídit a tím odpad zredukovat na polovinu.
Z analýzy domovních odpadů plyne, že ve 200 kilogramech odpadů, které
ročně vyprodukujeme, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg
nápojových kartonů. Všechny tyto suroviny lze znovu využít, je-li odpad správně tříděn. A
nadějnou zprávou je, že množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.
Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír. Celulózové vlákno v něm obsažené je
možné využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do směsi na výrobu nového papíru.
Recyklovaný papír se používá na výrobu novin, lepenkových krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější surovinou je sklo, které lze používat prakticky donekonečna.
Z vytříděného a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Velkého
využití nalézají plasty, které jsou zpracovávány různými technologiemi podle druhu. PET
lahve se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných textilií či jako výplň do spacáků a zimních bund. Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé fólie a pytle. Polystyren je
zase vhodný k výrobě speciálních izolačních cihel. S recyklovanými směsnými plasty se setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na dopravní značky, parkových laviček a odpadkových
košů či protihlukových stěn podél silnic. A u nápojových kartonů se celulózová složka používá k výrobě papíru a zbylé složky k ohřevu vody a výrobě páry.
Stále více měst je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl založen výrobci obalů a balených výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vybírá
čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze systém přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přísně podle množství odpadu, které jejich
obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy každé obci jednoznačně vyplácí.
Nově se ve městě Olomouci, ale i v Radíkově rozjíždí sběr použitých malých
baterií (tužkové, ploché, knoflíkové, baterie z mobilů apod.) Občané je budou moci
odevzdat do sběrné krabice v objektu Detašovaného pracoviště – Náprstkova 1, vždy
v době přítomnosti obsluhy internetového pracoviště. Lidé si stále neuvědomují, jak
nebezpečné látky pro životní prostředí se z nesprávně zlikvidovaných baterií uvolňují.
Použité články, které se odhodí do koše v domácnosti a jako směsný odpad skončí na
skládce, vážně ohrožují životní prostředí. Po čase z nich totiž škodliviny začnou prosakovat do půdy a do spodních vod.
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AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ – ČEKAJÍ NÁS OPRAVY KOMUNIKACÍ
V době, kdy připravujeme pro naše čtenáře informace, je v Radíkově na stavbě kanalizace klid.
KMČ projednává s investorem reálné technické řešení povrchů komunikací s ohledem na finanční
prostředky přidělené pro rok 2008 ve výši 27,821 mil.Kč. Je třeba najít řešení, které by technický stav
vylepšilo. Rozhodující a nejdůležitější komunikací v Radíkově je ul. Malinovského s provozem MHD.
Dezolátní stav chodníků (rozbité dlaždice, značné výškové nerovnosti, malé uliční vpusti, rozpadlé a
křivě položené obrubníky) na této komunikaci vede KMČ k jednání s odpovědnými pracovníky Magistrátu o generální opravě této ulice. Pokud specialisté a vedení Magistrátu odboru investic a odboru
dopravy uznají nutnost radikálního zásahu, bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci a nápravu
havarijního stavu řešit další investicí v roce 2009. Ještě v měsíci únoru by v návaznosti na jednání
zástupců KMČ s náměstkem primátora JUDr.Majorem měla proběhnout komisionelní prohlídka a následně projednání dalšího postupu v RMO.
V každém případě nás opět čekají v první polovině roku dopravní omezení související s přípravou
pro asfaltování (výškové úpravy uličních vpustí kanálových poklopů apod.) a vlastní asfaltování.
KMČ v rámci této akce občanům připomíná:
1) Pokud chce někdo z občanů ještě realizovat přípojky vody, plynu apod. ke své nemovitosti,
musí tak učinit do 31.3.2008 na základě vydaného územního souhlasu !!!
2) Termín pro napojení občanů na novou splaškovou kanalizaci je do 30.6.2008.
3) Upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek Středomoravské vodárenské a.s. (přebírání přípojek, uzavírání smluv s vodárnami na vypouštění odpadních vod),
4) Opravy komunikací by měly být ukončeny dle informací investora do 31.5.2008.
/zv/

POČASÍ PROSINEC A LEDEN
Prosinec 2007
Průměrná teplota 0,4oC, odchylka od dlouhodobého normálu 1,0oC. Srážek bylo 21 mm, to je 70 %
normálu, nejvyšší denní dne 11.12. napršelo 4,1 mm. Maximální teplota byla 9o C dne 2.12., minimální – 6o C dne 21.12. Jasný den nebyl žádný, zatažených 21, srážkových 17, mrazové 4, ledové 15, se
souvislou sněhovou pokrývkou 8, s mlhou 6, se silným větrem 1, s inverzemi 13.
Leden 2008
Leden začal celkem dobře, teploty do 5. se držely pod bodem mrazu.Nejchladněji bylo 3.1. - 3 oC. Dne
5.1. ještě napadlo 5 cm sněhu. Od 6.1. začaly nejhorší teploty – plus mínus nula a sněhový poprašek
začal mizet. Dne 11.1. byly až + 4oC o den později už 6,2oC a 13.1. bylo po sněhu. Nejvyšší teplota
byla 20.1. a to 8,7oC a do konce ledna se pohybovaly kolem 4 až 6o C.V lednu bylo 7 slunečních dní, 6
zatažených a na konci měsíce 4 dny mrholilo. Srážky jsem neměřil, protože jsem pořád doufal, že
zamrzne a to by poškodilo srážkoměr. Teď několik extrémů. 5.1.1789 -27,2oC, 22.1.1850 -26,8o C,
30.1.2002 +15,3o C, 22.1.2007 +15,4o C. Letos nás zima opět zklamala a zbytek února už to asi nevylepší.
Krátké zhodnocení roku 2007
Průměrná teplota 11,0 o C – odchylka od 5-ti letého průměru +0,8 o C, od 25-ti letého + 2,7 o C. Srážky
celkem 486 mm, to je 87 % normálu. Nejvyšší v září 67 mm, nejnižší v dubnu 2 mm. Maximální teplota 36,2 o C dne 17.7. a nejnižší – 8,8 o C dne 26.1. Jasných dní 46, zatažených 106, srážkových 157,
letních 52, tropických 14, mrazových 24, se souvislou sněhovou pokrývkou 18, s mlhou 35, s bouřkou
30, se silným větrem 41. Lednová teplota byla extrémem od začátku 20.století. Totéž platí i o průměrné roční teplotě. Dosud držel rekord rok 1934 s teplotou 10,0 o C. Dubnové srážky jsou též extrémem
20. století, ale celý rok byl jen mírně pod normálem.
/jb/

RADÍKOVSKÝ OBČAN A ULTRAMARATONEC ING. OSLADIL BILANCOVAL ÚSPĚŠNÝ
ROK 2007
VÝSLEDKY V ULTRAMARATONU 2007
- duben 2007
MČR v Dogtrekking - Marathonu 2007 (marathonský běh se psem)
Radíkovský ohař BLESK obhájil titul VÍCEMISTR ČR
- květen 2007
Radíkovský informační zpravodaj 1/2008
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účast za českou reprezentaci na MISTROVSTVÍ EVROPY NA 24 hod. v MADRIDU
22. místo v absolutní kategorii z 213 startujících
červen 2007
EVROPSKÝ POHÁR v BĚHU NA 24 hod. Wörschach – ALPY – Rakousko,
10. místo v absolutním pořadí,
1. místo v kategorii
4 000 startujících, 17 000 diváků
září 2007
MISTROVSTVÍ SVĚTA v běhu na 100 km – Winschoten – Holandsko
4. místo

Komentář: Zajisté obrovský sportovní výkon ! Blahopřejeme a přejeme Ing.Osladilovi i pejskovi
pevné zdraví a další úspěchy v sezoně 2008.

----------------------------------------------------------IRICO OLOMOUC
pořádá

6. ROČNÍK RADÍKOVSKÉ „PATNÁCTKY“
Memoriál Ing. Ivana Cahela
Závod je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje pro rok 2008

8. března 2008 v 10:00 hod. v Radíkově u Olomouce

Startovné:
Kategorie:

Ceny:
Prezentace:
Doprava:

Ostatní:
Informace:

Trať:start a cíl v Radíkově ( chata „POD VĚŽÍ“ ), délka okruhu 7800m,
muži A,B,C běží 2 okruhy, muži D a ženy 1 okruh. Cesty jsou lesní + asfalt,
profil zvlněný.
částka 50,-Kč se platí při prezentaci
muži A do 39 roků
ženy E do 34 roků
B 40-49 roků
F 35 – 44 roků
C 50-59 roků
G 45 roků a starší
D 60 roků a starší
tři nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrží peněžité odměny.
8:30 až 9:30 hod. na chatě „POD VĚŽÍ“ v Radíkově
z Olomouce je možno použít linkový autobus č.11, s odjezdem
od hlavního nádraží ČD směr Svatý Kopeček, Radíkov, dále chůzí
500m na chatu „ POD VĚŽÍ“
šatny jsou k dispozici v místě, pro všechny účastníky závodu je připraveno
občerstvení ( párek , pivo, čaj ).
Kolmaš Oldřich , mobil 605 879 693

Víte, že . . . .
……….na přípravě „Radíkovské patnáctky“ se podílí již několik roků organizačně i
řada místních občanů. Garantem je společnost IRICO Olomouc. Předpokládáme,
že i letos se najdou místní vytrvalci, kteří
porovnají svou kondici s borci z celé Moravy……
………..po mnoha letech a k tomu ještě
v období vánočním se stala zamrzlá radíkovská vodárenská nádrž rájem pro bruslaře všeho věku. Ideální suchá zima bez
sněžení zajistila perfektní ledovou plochu
a tak bruslili malí i ti, co již něco pamatují……
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……..nová „Obecně závazná vyhláška č.
11/2007 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce“ specifikuje problematiku stavebního odpadu takto: (1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti je možné odkládat
do velkoobjemových kontejnerů oprávněné
osoby, které budou odvezeny k využití nebo zneškodnění na náklady toho, komu
stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a
uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem……..
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………….kanalizace na Sv.Kopečku se
dala taktéž do pohybu. I nás, kteří jezdíme
za prací do Olomouce čekají dopravní
komplikace, bláto, prach. Dokončeno má
být vše v roce 2009 ……
……aktivity KMČ Droždín směřují i do oblasti volnočasových aktivit. Zájmem KMČ
Droždín je prosadit výstavbu víceúčelové
sportovní haly, která by sloužila nejen škole, ale i kulturně společenským akcím v
Droždíně. Bohužel žádnou podobnou aktivitu nevyvíjí KMČ Sv. Kopeček. Kdysi to
bývala středisková obec nejen se základní
školou, ale i kulturákem, kam chodili lidé
z okolí za zábavou. Pamětníci si jistě
vzpomenou i na vánoční trhy v objektu

kulturáku, odpolední taneční čaje apod.
…..
………v letošním roce Olomouc oslaví
250. výročí bitvy o město? V hlavní roli
bude slavný generál Laudon, který ve
dvou bitvách u Guntramovic a Domašova
nad Bystřicí rozprášil zásobovací kolonu
Prusů a tím se Olomouc ubránila obležení
v takzvané sedmileté válce. V červnu proběhnou oslavy této události jednak na místě bojů a také přímo v Olomouci a možná
generál Laudon navštíví i Radíkov. Do
příštího zpravodaje připravujeme obsáhlejší článek……..
/zv, jb/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Únor: Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr.Karel Frank
CSc, Vlasta Solařová, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová,
Helena Večeřová
Březen: Ing.Vladimír Stříbrnský, Josef Schwarz, Helena
Maixnerová, Marie Kubíčková, Milan Krumpholc, Jiří Machek
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava
Nádeníčková, Hana Třísková, Jiří Mazáč, Marie Titzová,
Zdeněk Pospíšil, Věra Machková
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.

Smuteční oznámení:
Blízcí příbuzní i místní spoluobčané se rozloučili se zemřelým panem Janem Sobotkou.
/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.
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSY pro rok 2008 se opět vybírají,
Můžete na detašovaném pracovišti - Náprstkova 1, Radíkov uhradit od 4. února do 26.
května 2008 vždy v pondělí od 13.00 hod. – do 16:45 hod.
Poplatek za KO je ve výši 492,-Kč na kalendářní rok.
Poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce nedovrší 16 let - 246,-Kč za kalendářní rok.
Od poplatku jsou osvobozeni:
Radíkovský informační zpravodaj 1/2008
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poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let věku
poplatníci narozeni v příslušném kalendářním roce
Při platbě poplatku za psa si doneste složenku.
Prosíme občany, kteří přijdou zaplatit poplatek za KO a psy na DP Radíkov, aby měli přesnou částku
na zaplacení.

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) Upozorňujeme vlastníky nemovitostí na povinnost zajištění zimní údržby chodníků, které přiléhají k jejich parcele.
3) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc - Radíkov
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1

Po 13:00 - 17:00
Út 8:00 -12:00 / 13:00 -17:00
Čt 13:00 - 17:00
Pá 13:00 - 17:00

Ceník
Registrace:
zdarma
Přístup na internet: po registraci zdarma
Tisk dokumentů :
1 Kč/1 strana A4 ČB
Dalším zájemcům se doporučuje 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:
Městská policie má nový preventivní radar VIASIS 3000
na měření rychlosti.

Preventivní radar VIASIS 3000
na měření rychlosti zakoupila městská
policie na konci roku 2007
z prostředků prevence kriminality SmOl a městské policie v
hodnotě 80 000,-Kč. Proti dřívějšímu radaru disponuje
možností kombinace připojení na akumulátor i rozvod el.
energie ze sloupů veřejného osvětlení a možností přenosu dat z
radaru do přenosného počítače v lokalitě umístění bez nutnosti
jeho demontáže. Výrazným způsobem tak přispěje k dalšímu
posílení preventivního působení na dodržování maximální
povolené rychlosti ze strany řidičů, zejména v blízkosti
Radíkovský informační zpravodaj 1/2008
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školských zařízení. Získané statistické údaje tak budou standardním způsobem využity k následným
kontrolním akcím ze strany městské, či státní policie na místech s vysokým bezpečnostním rizikem.
V současné době má Městská policie Olomouc k dispozici 2 preventivní radary VIASIS 3000
na měření rychlosti.
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….
V roce 2007 jsme
se
naposledy
sešli v klubu 19.
prosince a připravili si hezké
předvánoční odpoledne spojené
s ochutnáváním vánočního cukroví domácí
výroby, při kterém jsme si zazpívali i pár
vánočních koled za doprovodu Evičky
Harlendrové (12 let) na klávesy.
Nový rok 2008 jsme zahájili hned 2.ledna, ale
takový slavnostnější začátek klubového roku
byl až 9.ledna za účasti Dr. Trčkové z Magistrátu města Olomouce a předsedy KMČ Olomouc - Radíkov Ing.Zvěřiny. Vše bylo spojeno s malým pohoštěním pro přítomné.
23.ledna se uskutečnila dlouho plánovaná návštěva nového Klubu seniorů v městské části
Chomoutov. Členky klubu nás velice hezky přijaly a ukázaly nám svůj klub, který byl zřízen
v nově vybudovaném objektu spolu s hasičskou zbrojnicí, která byla zničena při povodních
v roce 1997. Nový moderní klub je více prostorný s hezkou kuchyňkou a sociálním zařízením
a dokonce i s výtahem.
Při posezení při kávě a
čaji jsme si vyměnili
zkušenosti
o
činnosti
v klubech. Místní klub
seniorů nám slíbil oplatit
návštěvu až bude lepší
počasí.
Budeme
mít
příležitost
jim
ukázat
nejen prostory našeho
klubu, ale i okolní krásnou
přírodu.
31.ledna jsme navštívili
balet Louskáček.
Představení se všem líbilo
a zejména malé děti byly
kouzelné.
/fp, ar/
(Z archivu): Popřát k významnému životnímu jubileu předsedkyni Klubu seniorů
paní Prášilové přijel i náměstek primátora RNDr.Šnevajs

Radíkovský informační zpravodaj 1/2008
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„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
Prosincová výroční valná
hromada bilancovala 115. rok
existence Sboru dobrovolných
hasičů Olomouc – Radíkov.
Vtipná výroční zpráva zhodnotila
po měsících podrobně činnost
SDH za rok 2007 jak v segmentu
odborných hasičských aktivit, tak i
v oblasti kulturní, společenské i
sportovní.
Středem
činností
v roce 2007 byly oslavy 115 let
založení sboru. Zdařilé slavnostní
jednání SDH za účasti primátora
pana Martina Novotného a
dalších hostů, bohatý kulturní
program a atraktivní terénní
soutěž na místní vodárenské
nádrži nasadila vysoko laťku i pro podobné oslavy okolním sborům. Taktéž hospodaření pokladny SDH je ve správných rukách. Zprávu přednesl i velitel zásahové jednotky Čenda
Prudký a závěrem poděkoval starosta SDH pan Miroslav Nemrava všem za práci pro sbor.
Plánované akce v roce 2008
Leden
Únor
23.2.
Březen 1. nebo 8.3.
Duben
Květen
1.5.
24.5.
Červen 7.6.
28.6.
Červenec
26.-27.7.
Srpen
30.8.
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

-

6.12.
20.12.

Výroční schůze na okrsku
Bowlingový večírek
Tradiční hasičský ples 2008
Dětský karneval - 2.ročník
Sběrová železná sobota
Stavění májky
Oslavy 100 let SDH Kobylí
Kácení májky + turnaj v nohejbale
Hasičská soutěž „Přes vody a hory“ - 2. ročník
Pohár starosty SDH v Kobylí
Fotbalový zápas o sud piva – Ženatí : svobodní
KURSK na vodě ?
Srpnová noc
Cyklo-výlet aneb Na kole po Hané
Sběrová železná sobota
Drakiáda - termín dle zrání burčáku
Zájezd na jižní Moravu
Mikulášská nadílka
Valná hromada za rok 2008

Tradiční hasičský ples se koná 23.února 2008 v místní hospodě U pulce. K tanci a
poslechu hraje skupina Melodik, bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Vstupné 40,Kč. Srdečně zvou hasiči.
-
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Devítičlenné družstvo „Stříkačka
Radíkov“, jehož kapitánem je
David Veverka a dále 4 členové
místního SHD (Hudec Filip, Hudec Pavel, Hanzlík Ivo, Hudec
Lukáš) vstoupilo do 3.B. ligy
Olomoucko hráčů šipek. Po
11.odehraných kolech je družstvo na 10. místě z dvanácti
účastníků.
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-

Členové zásahové jednotky obdrželi nové zásahové hasičské přilby……..

-

Zástupci místního SDH se účastnili valných hromad u SDH Kobylí, SDH Ol.Chválkovice, SDH Ol.-Lošov, SDH Ol.-Droždín, SDH Ol.-Holice

STÁLE 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 .
Jelikož v současné době tým nabírá pro jarní část ligy jak psychické, tak i
fyzické síly při pravidelném tréninku na hale v Hlubočkách, ujal se nad
rámec přípravy dlouholetý člen týmu pan Bc. Morbitzer Karel bilancování dosavadní 12-ti
leté historie týmu a vyhodnotil období od roku r.1995 až k 31.12.2007. Seřadil výsledky své
pečlivé evidence do následující tabulky více i méně úspěšné střelce místního týmu.
Přehled úspěšných hráčů
pořadí

hráč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Řezníček Tomáš
Morbitzer Aleš
Foukal Aleš
Morbitzer Karel
Velcl Tomáš
Haitl Marek
Snášel Pavel
Šubrt Stanislav
Vláčil Vlastimil
Veverka David
Vyhnálek Michal
Špruček Milan
Sedláček Libor
Zachař Roman
Hudec Lukáš
Otava Jiří
Ištok Miroslav
Šustr Jiří
Hudec Pavel
Dušek Daniel
Labaš Martin
Kopecký Oldřich
Řezníček Marek
Zapletal Aleš
Hilšer Jaroslav
Prudký Čestmír
Kapl Radek
Krejčí Michal
Nemrava Mirek
Hudec Filip
Vaculík Lukáš
Zeman Vlastimil

asistence
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68
97
47
43
37
38
24
30
13
38
11
6
10
8
14
10
4
8
17
8
1
3
5
4
2
2
2
1
0
4
1
1

góly
151
110
46
44
38
30
33
22
27
12
24
22
13
12
9
8
10
8
2
6
7
6
4
4
3
2
2
2
2
0
1
0

body celkově
370
317
139
131
113
98
90
74
67
62
59
50
36
32
32
26
24
24
21
20
15
15
13
12
8
6
6
5
4
4
3
1

Aktivně
hraje
*
*
*
*

*

*
*

*
*

*

*

*
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33
34
35
36
37

Russ Karel
Veselý Hynek
Poles Petr
Tihelka Tomáš
Mrázek Filip

0
0
0
0
0

Celkový počet zápasů ligových
Celkové skóre
166 výher
z toho
55 remíz
113 proher

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1877

347
745 : 596

Nejvyšší výhry

20.4.2007
7.4.1997
12.10.1996
23.5.1997
30.5.1997
24.7.1999
3.11.2007

skóre
12 : 4
9:1
7:0
7:0
7:0
7:0
7:0

soupeř
Veterán Hlubočky
SKP C
Mačkalov
Mačkalov
Chomoutov
Miky Dolany
FK Ložiska Haná

Nejvyšší prohry

24.3.1996
4.10.1997
22.10.1997
3.11.2001
1.10.1995
5.11.1995

2 : 10
1:9
0:8
0:8
0:7
0:7

Moravel
Miami beach
AC Šupina
TJ Křelov A
Senice
Bierberk

/mn, km/

INZERCE

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Personál prodejny vás všechny zve k nákupům v této
naší prodejně. Zboží je zajisté dostatek a s novým
provozovatelem prodejny se zcela určitě zlepšil
sortiment. Zajisté i prostor prodejny umožňuje pohodlný nákup a s podmínkami na Sv.Kopečku se
nedá srovnávat.
A malé připomenutí pro pamětníky: Letos to bude již 20 let, co byla zahájena výstavba místní prodejny
svépomocnou brigádnickou prací občanů a chatařů.

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, p.Doseděl Josef
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 9.2.2008 - vychází: 15.2.2008
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