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

OČEKÁVÁ SE:
V sobotu 28. června 2008 veliká
přehradní (námořní) bitva cca 15-ti
hasičských
družstev
na
místní
vodárenské nádrži v Radíkově a blízkém
okolí
- 2. ročník netradiční hasičské soutěže…..

PROBÍHÁ:
Úspěšně prodej v modernizované prodejně
potravin řetězce HRUŠKA v Radíkově. Zveme
Vás k nákupům…

SKONČILA:
Výstavba splaškové kanalizace
v městské
části
Radíkov
v hodnotě přesahující 70 mil.Kč.
Jste zváni na slavnostní zahájení
provozu

dne 19.6.2008 v 11,00 hod.
do prostoru ulice Náprstkova.
Přítomni budou: primátor pan
Martin Novotný, zástupci zhotovitelů a další významní hosté……….
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
11.3.2008 – 41. RMO
-majetkoprávní
záležitosti
-parkoviště Hynaisova
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-pravidla pro poskytování bydlení
v nájemních bytech
SmOl
-rozpočtové změny
2008
-cyklostezky 2008
-opravy komunikací
-posílení dopravy Holice
-provizorní parkoviště ZOO
-kontrola hospodaření ZŠ Mozartova
-ekologický audit
-stav požární ochrany ve městě
25.3.2008 – 42. RMO
-majetkoprávní záležitosti (zápůjčka plochy
vodárenské nádrže Radíkov o ploše 17 017
m2 Českému rybářskému stavu Olomouc)
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-prodej domů
-výsledky hospodaření SmOl za rok 2007
-protipovodňová opatření II.etapa
-stezky pro inline bruslení
-program rozvoje cestovního ruchu
-Poděbrady, spolupráce na úklidu odpadků
-svátky města-výročí bitvy
-provizorní parkoviště Sv.Kopeček
8.4.2008 – 43.RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2008
-záměr Tourist centra na ul. Wellnerova
-přednádraží, dopravní řešení
-aquapark Olomouc
-oprava lesního hřiště
-rozvoj MHD v Olomouci – II. Etapa
22.4.2008 – 44.RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-Rudolfova alej
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-lesní cesta Horecká
-developerský záměr Šantovka
-dětské lanové centrum ZOO Olomouc
-audit investiční akce Kanalizace Radíkov
-škodní a likvidační komise
-památky UNESCO, dotace
6.5.2008 - 45.RMO
-majetkoprávní záležitosti
-pěší zóna Pekařská – Denisova
-soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu
-integrovaný plán rozvoje města, zóny bydlení
-transformace TSMO a.s.
15.5.2008 – 46.RMO
-schválení vítěze neanonymní soutěže jednotného vizuálního stylu města Olomouce
20.5.2008 – 47.RMO
-majetkoprávní záležitosti (realizace směny
plochy, 1/26 parcely 747 k.ú. Radíkov u
Olomouce, ul.Zedníkova za lesní pozemek
v k.ú. Lošov)
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2008
-harmonogram realizace velikých investičních zakázek
-návrh zadání změny XV.ÚPnSÚ Olomouc
-projekt bezbariérová Olomouc
-předzahrádky Olomouc 2008
-realizace POH – bioodpad
-změny v KMČ
-příspěvky v oblasti sportu
28.4.2008 – 10. ZMO
-rozpočtové změny 2008
-aquapark Olomouc
-majetkoprávní záležitosti
-ceny města Olomouce za rok 2007
-výsledky hospodaření České dědictví
UNESCO
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov
Upozornění:
Podrobné
podklady
(zápisy)
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí,
příp.pořízení kopie) na organizačním oddělení
MmOl-1.patro radnice dveře č.12) 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
Březen 2008 (17.3.)
-došlá a odeslaná pošta
-informace z porady předsedů KMČ dne 4.3.
-oznámení o záměru zpracovat PD na opravu ul.Malinovského
-požadavek p.Schwarze v oblasti majetkoprávní (bude se čekat na dopis Mmol.)
-informace o jednání s náměstkem primátora Mgr. Ščudlíkem a nám. primátora
JUDr.Majorem na místě samém ve věci
opravy komunikace ul.Malinovského
-povolení zastávky na znamení Zahrádky
směr Olomouc
-jednání se zástupcem odboru investic ve
věci opravy ul.Malinovského
Duben 2008 (21.4.)
-došlá a odeslaná pošta
-informace z kontrolních dnů na akci Kanalizace Radíkov
-projednání a schválení grafické úpravy
nových tabulí s názvy ulic
-jednání s TSMO a.s. o komplexním čištění ulic
-schválení rozpočtu KMČ na rok 2008
-jednat s Městskou policií o zpřísnění ve
věci parkování
-nutnost prověřit stav krytiny na objektu
KMČ
Rozpočet 2008:
Zpravodaj, novoročenky-15 000,-Kč
Oprava chodníku zast. ul.Malinovského 7 400,-Kč
Kontrolní rozbor vody 8 000,-Kč
-rozhlas, drobné opravy 5 000,- Kč
-oprava plakátov. válce, úvazka pro psy 7 600,-Kč
-oprava fasády zvonice 10 000,-Kč
-úpravy rigolů, ul.Zedníkova 85 000,-Kč
-jiné drobné akce 14 200,-Kč

Květen 2008 (19.5.)
-došlá a odeslaná pošta
-přednesení připomínek přítomných občanů (podrobněji zápis z jednání)
-přítomnost zástupců MP
-informace z kontrolních dnů, soupis cca
26 drobných nedodělků
-kácení břízy u parkoviště
-informace o majetkoprávních záležitostech ve věci přístupu k RD Procházkových
ul.Náprstkova
-požadavek na pronájem (prodej) cca
18m2 ploch z parcely 744 v majetku města
– KMČ souhlasí s pronájmem
-výsledky rozborů vody ze studní na
ul.Zedníkova a Vrchní
-nutnost řešit odvodnění na ul.Dolanská
-diskuse o dodržování vyhlášek a pravidel
občany, bude dále jednáno s MP
-nutnost doplnění a opravy dopravního
značení po stavbě (Horstav a TSMO a.s.)
Plán jednání KMČ v roce 2008
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/

JARNÍ ÚKLID A SBĚROVÉ AKCE VE DRUHÉ POLOVINĚ DUBNA SE VYDAŘILY…
I na letošní jaro a sběrové akce čekali občané, chataři i chalupáři docela netrpělivě. Poměrně příznivý březen, ale i část února, umožnily těm netrpělivým dávat do pořádku zahrady
i dělat úklid kolem domu podstatně dříve. Mimořádně přistavené kontejnery na bioodpad byly
během hodiny zcela zaplněny. Na ostatní se dostalo až při sběrové sobotě TSMO a.s., kde
se rychle plnily opět kontejnery vyčleněné na biodpad. Problémem při veliké jarní sběrové
sobotě se stal stavební odpad a stavební suť. Obzvláště v příměstských částech s RD je
jeho produkce značná. Příkaz zněl „nebrat“ a tak byla situace mezi občany, chataři, chalupáři
a pracovníky TSMO a.s. docela vypjatá. Pracovníkovi TSMO a.s. jsem jeho roli vůbec nezáviděl. Lidé si zvykli zbavovat se i stavební suti, ale stavební suť nepatří na skládku, ale na
recyklační linku. Je to další problém, který bude nutno ve spolupráci s odborem ŽP Magistrátu řešit. Bude to další kontejner na stavební suť a bude to zadarmo resp. v rámci poplatků
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nebo se bude vážit a platit (tedy placená služba jako nadstandard..) ?? V každém případě
bude třeba pravidla včas přesně nastavit a udělat dostatečnou osvětu mezi občany.
Úspěšní při svozu železného šrotu byli i místní hasiči, kteří ho svezli přes 4 t.
S jarem se rozeběhl i svoz ze stanovišť na odložení komunálního odpadu v chatových
lokalitách. Bohužel někteří si
stále pletou komunální odpad
z domácností
(odpadkové
koše) s odpadem objemným,
jako jsou křesla a jiný
nábytek či stavební odpad.
Svoz bude probíhat až do
konce měsíce října 2008.
Nově začalo popelářské
vozidlo zajíždět na ul. Přehradní a otáčí se na hrázi. Se
zajížděním až nakonec ulice
Přehradní
TSMO
a.s.
nesouhlasily, neboť prostor
na otáčení(couvání) u lesa je
nedostatečný.
Svoz žlutých pytlů s plasty,
které lze odložit na místo
vývozu popelnic, probíhá
každých 14 dní, v pátek v liché týdny a to v dopoledních hodinách.
Důsledným tříděním odpadu přispíváte k lepší ekonomičnosti svozu a nižším platbám TSMO a.s. za uložení odpadu na skládku v Mrsklesích !!!
/zv/

VÝSTAVBA KANALIZACE V RADÍKOVĚ SKONČILA….
V měsíci listopadu 2006 byla
zahájena v Radíkově finančně velmi
náročná investiční akce města
Olomouce v objemu přesahujícím
70 mil.Kč. Realizací splaškové
kanalizace, prodloužením vodovodních řadů a doplněním dešťové
kanalizace jsme se dostali téměř na
úroveň
odpovídající
dnešním
standardům moderního bydlení.
Zůstává na příští rok očekávaná
oprava ul. Malinovského. Tímto se
vytvořily podmínky všem občanům,
chatařům a chalupářům, kteří mají
své objekty v zástavbě RD, aby se
mohli napojit na novou splaškovou
kanalizaci a tímto zrušit chátrající
žumpy,
případné
nedovolené
vypouštění a nebo remontovat malé domovní čistírny.
Zástupce investora, zhotovitelů Horstav a INSTA
zastoupenému Ing. Skoupilovou
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Práce firmy STRABAG na
ulici Na Pevnůstce

Stavba to nebyla v podmínkách Radíkova jednoduchá, své starosti si užili
jak investor tak zhotovitelé,
a to firma SSŽ závod Zlín,
Horstav Olomouc spol.
s r.o., INSTA Olomouc
s.r.o., zhotovitel komunikací
firma Strabag na straně
jedné a na druhé straně i
místní občané, omezeně i
chataři a chalupáři. Asi
nejvíce trpěli ti občané,
kteří bydlí ve střední (dolní)
části Radíkova, kde měly
firmy stavební dvůr a kde
se soustřeďoval pohyb
materiálu, zeminy a mechanizace. Bláto v zimním a deštivém období střídal prach v období sucha.
Hodně úsilí realizaci stavby věnovala i místní KMČ. Pravidelné kontrolní dny se konaly téměř každou
středu. Snažili jsme se operativně řešit s investorem věci, které nebyly řešeny v projektu a uplatňovali
případné připomínky občanů. Dá se konstatovat, že jak investor, tak i zhotovitelé reálným požadavkům vyhověli. Nutno si uvědomit, že generální oprava komunikací se neprováděla, projekt pouze řešil
zfrézování horní vrstvy asfaltu a pokládku vrstvy nové – obrusné. Řádné vyspádování s odtokem do
šachtic dešťové kanalizace nebylo zcela ideální. Po stavební stránce by bylo třeba vozovku celou
odtěžit a znovu založit v hloubce cca 30-40 cm a nově spádovat, vybudovat nové uliční vpusti. Ale na
to finanční prostředky v rozpočtu stavby nebyly.
Jelikož tato investice patří mezi největší investiční akce dokončované v letošním roce ve městě
Olomouci, zaslouží si závěr stavby zajisté i slavnostní oficielní ukončení stavby resp. zahájení provozu této významné vodohospodářské stavby.
Zhotovitelé stavby spolu s vedením Statutárního města Olomouce a místní KMČ, Vás občany zvou na slavnostní zahájení provozu kanalizace na čtvrtek 19.června 2008 v 11,00 hod.
v prostorách ul,Náprstkova v Olomouci – Radíkově, Sraz u hasičské zbrojnice. Slavnostnímu
přestřižení pásky bude přítomen primátor města Olomouce pan Martin Novotný a jeho náměstkové, zástupci odboru investic magistrátu, zástupci provozovatele kanalizace a další hosté. Pro
vytvoření dobré pohody bude k dispozici živá hudba a zajištěno malé občerstvení. Pořadatelé
se těší na Vaši účast.
KMČ v rámci této akce občanům připomíná:
1) Termín pro napojení občanů na novou splaškovou kanalizaci je do 30.6.2008.
2) Upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek Středomoravské vodárenské a.s. (přebírání přípojek, uzavírání smluv s vodárnami na vypouštění odpadních vod),
/zv/ .

DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH VYHLÁŠEK OBČANY OVLIVŇUJE POČET STÍŽNOSTÍ NA
NEPOŘÁDKY A PŘISPÍVÁ I K DOBRÝM SOUSEDSKÝM VZTAHŮM
V současné době jsou dokončovány drobné úpravy komunikací v Radíkově (celková
oprava ulice Malinovského je plánovaná na příští rok). Ale i tak se dá konstatovat, že máme
cesty, jaké tady ještě nebyly. Na druhé straně to ale přináší i negativní jevy. Řada našich
občanů si začala stěžovat na rychlou a nebezpečnou jízdu aut, motorek i jízdních kol. Také
vyvstaly problémy s parkováním. Chceme vás touto cestou požádat o ohleduplnost a dodržování dopravních předpisů, značek a zásad parkování. Končí stavební činnost a chaos
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s pohybem stavební mechanizace, uzávěry komunikací a tím i hledání míst pro vhodné nebo
méně vhodné parkování. Maximálně využívejte k parkování svých pozemků. Parkování na
chodnících taktéž není dovoleno. Upozorňujeme, že i točna autobusů je kryta obnovenými
dopravními značkami a vjezd na ulici Pujmanové je povolen pouze místní dopravní obsluze
–těm, kteří tam bydlí. Pro parkování bude v krátké době k dispozici nově opravené parkoviště. Městská policie (MP) zatím hříšníky taktně upozorňuje na přestupky, takže toho využijte a
přizpůsobte svoji jízdu a parkování platným předpisům.
Na jednání KMČ 19.5.2008 byli přítomni zástupci MP i občané, kteří vznesli řadu připomínek k nešvarům. Začíná léto, doba zahradních posezení, grilování a tak nezapomínejte,
že vaše neúměrné veselí může obtěžovat sousedy. Dalším problémem jsou nejen pobíhající
psi, ale i jiná domácí zvířata.
Pokud dále někdo využívá veřejných prostranství k uložení materiálu, upozorňujeme,
že na zábor pozemku musí být dle příslušné vyhlášky povolení Magistrátu města Olomouce.
KMČ tuto problematiku s MP projednala. Ze strany občanů je třeba si uvědomit, že
každý, kdo má problémy s hlučností sousedů apod., se musí obrátit okamžitě na MP (volat
linku 156), která případ bude řešit projednáním na místě samém včetně sepsání protokolu
s přímým svědectvím stěžovatele, nebo bude situaci řešit následně. Z hlediska „okamžité
reakce MP“ nutno upozornit, že operační středisko řeší situaci vždy dle závažnosti
s ohledem na celý obvod města Olomouce. Pokud se s řešením stížností obracíte na KMČ,
situaci operativně na místě KMČ nebude řešit, neboť není k tomuto kompetentní a ani v tom
nemůže jako nepřímý svědek vystupovat. Zcela určitě jako obecný problém s žádostí na kontrolní dohled KMČ projedná s MP, nebo po podání vaší písemné stížnosti toto podstoupí
k řešení příslušnému odboru Magistrátu.
/jb,zv/.
250. VÝROČÍ BITVY O OLOMOUC
Toto
významné
výročí si Olomouc
připomene na konci
června. Již tradiční
slavnosti na zahájení turistické sezóny budou letos
v duchu oslav vítězné bitvy a ubránění
se Olomouce pruskému
obležení.
Více se můžete
dočíst v květnovém
čísle Radničních listů. Oslavy začnou již 20.6. vyzvednutím ostatků svaté Pavlíny, patronky
města. Končit budou rekonstrukcí bitvy u Domašova n. Bystřící 28.6. a u fortu číslo XVII
v Křelově dne 29.6. K oslavám se připojí i fort Radíkov. Snažili jsme se dohodnout zpřístupnění telekomunikační věže, dokonce se to dostalo i do rámcového programu v květnových Radničních listech, ale ve finále to majitel (Lemans broders, T - mobil a Spojené arabské emiráty) zamítl. Přesný program celých oslav není ještě stanoven. Informace budou uveřejněny v regionálním tisku, rádiových stanicích a budou vyvěšeny plakáty.
/jb/
POČASÍ
Březen 2008
Hned první den března nás příroda opět zaskočila silnou vichřicí, která nadělala v Evropě hodně škody, byli i mrtví a ranění, materiálové škody šly do milionů. V Olomouci a okolí vichr odnesl několik
střech, vyvrátil stromy a natropil další škody. Radíkovu se naštěstí větší problémy vyhnuly. Průměrná
teplota 4,9 oC se od pětiletého normálu liší o – 0,6 oC a 25-tiletého o 1,7. Napršelo nám 35 mm, což je
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v podstatě dlouhodobý průměr. Nejvíc srážek za den bylo 1.3. a to 7 mm. Maximální teplota 19 oC
byla 31.3., minimální – 6 oC 6.3. v noci. Jasné dny byly pouze 3, zatažených 7, srážkových 19, mrazových 14, s mlhou 2, se silným větrem 8, s bouřkou 1 a s inverzemi 8.
Minimální teplota byla 1.3.1785 -27,8 oC a maximální 29.3.1968 + 22,5 oC.
Duben 2008
Průměrná teplota v dubnu byla +10,3 oC. Od pětiletého průměru odchylka -0,4 oC a od 25-tiletého
+1,8 oC. Napršelo 47 mm, nejvíc to bylo 19,4. celkem 12 mm. Maximální teplota 23oC dne 11.4. a
minimální 0,0 oC dne 8.4. Jasný den byl jeden, zatažených 5, srážkových 16, s mlhou jeden, se silným
větrem jeden, s bouřkou jeden, zato inverzních bylo 13. Minimální teplota byla 3.4.1900 -8 oC a maximální 23.4.1968 +28,5 oC.
Ohlédnutí za zimou
Když si uvědomíme jaká byla (spíš nebyla) zima, tak nástup jara byl dost rozpačitý, takový dozvuk
nepodařené zimy. Květen se zpočátku taky nechoval jako jarní měsíc, až v závěru se trochu polepšil.
V době uzávěrky nebyly všechny výsledky, takže jej zhodnotíme příště.
/jb/

Kus historie místních hasičů, část II.
Hasičský medailonek - druhá strana (vpravo)

V tomto čísle vám chceme ukázat druhou
stranu medailonku. Čekali jsme dva měsíce,
jestli se objeví další exempláře, ale zatím
marně. Takže jediný nalezený exemplář je
čím dál vzácnější raritou.
/jb/

Našla se jedna dobová fotografie s Radíkovskými
hasiči. Bohužel nevíme, kdo je na fotografii. Pomůže
někdo z pamětníků ? (vlevo). Ozvěte se !!
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Rodinné archívy poskytly i další předmět (stuhu k 45. výročí SDH), který vypovídá o historii místního
Sboru dobrovolných hasičů v obci Radíkov. Kronikář pan Karel Morbitzer věří, že se ještě něco určitě
ve starých skříních a šuplících našich pamětníků najde……
/km/

Víte, že . . . .
……….Česká televize na kanále ČT 1
odvysílala v úterý 6.května oblíbený pořad
ostravského studia „Chalupa je hra“.
Cca
20-ti
minutová
reportáž,
se
v převážné části dotýkala objektu nové
srubové chalupy na ulici Náprstkova. Záběry z našeho Radíkova a blízké ZOO
Olomouc na Sv.Kopečku kratičce doplnili
pořad převážně o náročných přírodních
povrchových úpravách interiéru tohoto
domu. Kdo máte zájem pořad zhlédnout,
lze jej dohledat na internetu v archívu ČT
a znovu se na něj podívat…
……..situace s využitím pozemků kolem
Radíkova se po několika letech opakuje.
Opět je na polích kolem Radíkova zasetý
hrách zemědělským družstvem Unčovice…
…….od 2. června po dobu několika měsíců (do 30.9.2008) bude uzavřena silnice
mezi Lošovem a Velkou Bystřicí z důvodů
budování kanalizace, a to od ulice Zámecké až po konec zástavby směr Lošov ve
Veliké Bystřici. A tak se nám, kteří občas
tímto směrem jezdíme trochu zkomplikuje
dojíždění…
……zastávka MHD na znamení Zahrádky
směr Olomouc dle poslední informace
odboru dopravy nebyla doposud definitivně projednána s DPMO a.s. Jak to půjde
rychle dál, závisí na odboru dopravy
MmOl. Věříme, že příslib, který vypadal
tak reálně se v brzké době stane skutečností……
……i v letošním roce probíhá soutěž o
nejkrásnější květinovou výzdobu. V Radíkově se dá soutěžit v kategorii 3) výzdoba
oken, balkonů, teras a průčelí RD a v bodě
4) květinová výzdoba a úprava zeleně
před vchody do domů, předzahrádky. Při-

hlaste se i vy, kteří máte své okolí upravené…..
…….v úterý 29.dubna v podvečer se na
hrázi radíkovské vodárenské nádrže opět
usadil vodník. To jen děti MŠ Balbínova
tímto již tradičním a hezkým zvykem zavítaly do jarní přírody. Po zpívánkách vodníkovi se vydaly do areálu chaty Pod věží
k opékání vuřtů a podívat se na koníčky.

Děti doprovázely učitelky MŠ a hojný počet rodičů…
…….i v letošním roce vydala obec Samotišky (která dnes čítá 1 258 obyvatel) ročenku
s názvem „Občanům Samotišek“ /vydání
květen 2008/. Dokument čerpá z podkladů
obce, i soukromých osob a je přehledem o
životě této, od r.1993 samostatné obce, na
svazích pod Sv.Kopečkem. Redakční kolektiv ve složení Marta Dosoudilová,
Ing.Otto Babler a Bohuslav Smejkal zpracoval opravdu pěkný dokument….
…… opravu poškozeného jezevčíka na
místním dětském hřišti (ulomený ocásek)
u místní zvonice k radosti všech dětí zabezpečil pan Čapka. Tímto mu i místní
KMČ děkuje. Věříme, že vandalismus nebude dále pokračovat…..
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červen Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila
Malíková, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka
Smrktová, Jindřich Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár
Červenec
MUDr. Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová,
Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Radoslava Chodilová,
Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek
v srpnu
Věra Pospíšilová, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová,
Jan Zvěřina ing.,Vojtěch Šubrt, Josef Eichler, Helena Rozsárová,

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 Simoně a Zbyňkovi Večeřovým blahopřejeme k narození dcery Evičky. Přejeme
hodně zdraví a rodičům jen samé radosti z nového potomka.
/zv/

Sdělení občanům:
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města
Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel.
585385 296. Na pracovišti lze opětovně provádět ověřování
dokladů.

1) K vyzvednutí na Detašovaném pracovišti v úřední dny i ve dny provozu internetového pracoviště jsou žluté igelitové pytle na vytříděné plasty.
2) 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 se 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/
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3) 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:
CYKLISTICKÉ PŘILBY
Cyklisté mladší 18 let jsou povinni za jízdy na jízdním kole použít
ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
Při pádu z kola dochází nejčastěji k poranění hlavy, která tvoří
přibližně 80% vážných poranění při dopravních nehodách cyklistů. Při
střetu cyklisty a auta, kdy cyklista jede rychlostí 15km/h a auto 50km/h odpovídá síla nárazu
cyklisty pádu z výšky 10 m.
Proto doporučujeme používat přilbu i těm cyklistům, kteří tuto povinnost ze zákona nemají.
Víte, jak si správně vybrat přilbu?
- Ten, kdo bude přilbu používat si ji musí vyzkoušet!
- Přilba musí pevně přilehnout k hlavě. Musí sedět příjemně, ale ne těsně.
- Nesmí se při jakémkoliv pohybu zkoušejícího posunovat do čela nebo týlu jeho hlavy.
- Řemínek s uzávěrem se nesmí zařezávat do krku ani tlačit.
- Uzávěr nesmí v žádném případě zacvaknout kůži mezi bradou a hrdlem.
- Uzávěr řemínku se má otevírat pouze pomocí jedné ruky.
- Přilba nesmí zakrývat uši. Dobře slyšet je při jízdě na kole životně důležité!
PO SILNÉM NÁRAZU ČI SRÁŽCE JE TŘEBA PŘILBU VYMĚNIT!!
Lenka Prošková
vedoucí PIS a tisková mluvčí MPO

Klub seniorů Radíkov informuje
V měsících březen a duben jsme střídavě podle počasí pobývali v klubu a nebo si vyšli na pěší procházku. 2.dubna
jsme šli lesem do Lošova, v hospodě „U Pavelků“ jsme se
občerstvili a zase se pěšky vrátili do Radíkova. Na 16.dubna
jsme naplánovali procházku do Dolan, ale kvůli dešti se
uskutečnila o týden později. Navštívili jsme i tamní klub
seniorů a chvíli s nimi pobesedovali. Zpět jsme jeli
autobusem.
Magistrát města Olomouce sociální odbor pořádal zájezd do Hanušovického pivovaru a Loštic. Tady jsme navštívili výrobnu olomouckých tvarůžků. Také nám promítli krátký film z historie a dozvěděli jsme se zajímavosti o zakladateli této výrobny.
Radíkovský informační zpravodaj 3/2008
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Něco z archívu: zájezd do
Hanušovic byl zajímavý a
pivo chutné…..

7.května
jsme
jeli
autobusem do Lašťan,
kde jsme obdivovali
krásnou zahradu se
skalkou u pana Římského, který se věnuje
pěstování skalniček od
roku 1968. 13.května
jsme v klubu malým
pohoštěním oslavili Den
matek a uvítali novou
členku paní Marušku
Procházkovou.
Druhý
zájezd pořádaný Magistrátem byl do Hradce
n.Moravicí, kde jsme si
prohlédli krásný zámek a odpoledne navštívili arboretum v Novém Dvoře u Opavy. Obdivovali jsme krásné stromy a keře dovezené ze všech koutů světa. Abychom udělali něco pro
své zdraví, vyzkoušeli jsme blahodárné účinky pobytu v solné jeskyni. Můžeme všem vřele
doporučit.
V hojném počtu jsme také
navštívili výstavu Flora
Olomouc, kde jsme obdivovali nádherné květiny a
umění lidí jejich krásu
znásobit
důmyslným
naaranžováním ve všech
pavilonech.
V divadle
jsme
zhlédli
baletní představení Gizele
a všechny nás uchvátily
výkony
účinkujících
tanečníků.
Z oslav MDŽ 2008: Pokud za
námi přijde Pepíček Uhlíř, je
nám při jeho harmonice
veselo….

/ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-

-

21. března se konala členská schůze místního SDH
v sobotu 29.3.2008 se místní hasiči konečně dostali na dlouho slibovaný bowling. Akce
se zúčastnili : M.Nemrava, Č.Prudký, K.Morbitzer, A.Morbitzer, A.Foukal, T.Řezníček,
P.Bernard a " internacionál kopající dnes za Irsko " Honza Rudický. Bohužel nedorazili
šipkaři, díky špatné organizaci nepřesunuli zápas. Velitel se starostou zastoupili starší
ročníky. Akce byla odměnou a poděkováním všem za úspěšně zvládnutou zimní sezónu
- Mikulášská, Valná hromada, Ples, Karneval
ve dnech 18.-.20.4.2008 ve vzdělávacím středisku v Jánských koupelích proběhlo školení velitelů (Prudký, Švestka, T.Řezníček) a strojníků (Lisa, Bocan, Hanzlík)
Radíkovský informační zpravodaj 3/2008
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-

-

-

-

v sobotu 19.4. konala v době od 9,00 – 11,20 jarní sběrová sobota, při které hasiči
svezli celkem 4 240 kg železného šrotu a něco hliníku. Výtěžek je vítaným zdrojem příjmů do pokladny místního SDH. Po akci byl pro všechny, kteří přiložili ruku k dílu zajištěn
v místní hospodě guláš. Svoz šrotu do přistaveného kontejneru zajistil pan Johanes
z Posluchova
koncem března (25.3.) jednali velitelé zásahových jednotek o nové koncepci města
v nasazování a začlenění zásahových jednotek zřízených Statutárním městem Olomouc
30. dubna se uskutečnil trénink na okrskové kolo soutěže
i letos se místní hasiči ujali
stavění májky v prostoru
hřiště
za
prodejnou.
Zdobením
májky
byli
pověřeni ti nejzkušenější,
bratři Prudký a Snášel st.
Hlavním organizátorem byl
bratr Karel Morbitzer. Májka
byla postavena tentokráte
až ve 12,30 hod.
Okrskové kolo hasičské
soutěže se uskutečnilo
10.května na cvičišti ve
Chválkovicích.
Družstvo
Radíkova ve složení Tomáš
Řezníček, Lukáš Hudec,
Aleš Foukal, Miloš Lisa, David veverka, Ivo Hanzlík a Vladislav Langer obsadilo po velikých bojích 4. místo (ze 6-ti účastněných družstev)
16.května se uskutečnila další členská schůze místního SDH
17.květen byl dnem 115-ti let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Chválkovicích. Za
SDH Radíkov se akce účastnil starosta SDH bratr Nemrava a dále Ivo Hanzlík
110 let založení SDH Kobylí oslavili naši přátelé na jižní Moravě. Početná výprava Petr
Bernard, bří.Morbitzerové, Jirka Švestka a Marek Řezníček reprezentovali důstojně
místní SDH Radíkov
V plné přípravě je nohejbalový turnaj spojený s kácením máje a večerní zábavou
v sobotu 7.června 2008 na hřišti za prodejnou.
KÁCENÍ MÁJE
- letos poprvé jako memoriál -

bratra Martina Cvoligy

Ve dnech 7. a 8. června 2008
Sobota 08.00 hod. Prezentace týmů nohejbalového turnaje
08.30 hod. První zápas turnaje
16.30 hod. Předpokládané finále turnaje
Vyhlášení nejlepších a kácení májky ihned po ukončení finále

20.00 hod. Taneční zábava se skupinou „Afresh“
(vstupné 50,-)
03.00 hod. Předpokládaný konec taneční zábavy
Neděle 10.00 hod
„ Den poté aneb kdo nemá DOST ! „
Pivo, víno, nealko, alko, kuřecí stehna, makrely, klobásy, grilovaný bůček……
.....Srdečně zvou hasiči
hlavní partner akce RESTAURACE u PULCE
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-

závěr června – 28.6.2008 je věnován
2. ročníku specielní hasičské soutěže
v prostorách
vodárenské
nádrže
v Radíkově pod patronátem vedoucího odboru ochrany Magistrátu města
Olomouce a firmy ZHT Group s.r.o.
Očekává se účast cca 15 družstev
okolních i vzdálených SDH.

-

Začátek v 11 hodin, vyhlášení výsledků v 18 hodin, následuje Večerní zábava - DJ
MILOŠ.

STÁLE ŽHAVÁ NOVINKA :
Chcete vědět více o historii a
činnosti SDH Olomouc-Radíkov – podívejte se na nové a stále aktuelní stránky:
www.sdh-radikov.estranky.cz
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov
Jarní část ligy plodí i překvapivé výsledky. Mezi ty potěšující patří vítězství
Radíkova nad Foerstrovkou 9:4, opakem je naopak prohra doma s FC Periol 0 : 4. Zatím mužstvo drží střed tabulky.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2007/2008 (jaro)
DATUM
UTKÁNÍ
(jaro)

5.4.
11.4.
19.4.
25.4.
1.5.
7.5.
17.5.
23.5.
31.5.
6.6.
14.6.
21.6.
26.6.

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

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

VÝSLEDEK
JARO 2008

3:3
9:4
3:5
1:3
4:0
3:4
1:2
3:3
3:1

/mn/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. provedla zásadní modernizaci prodejny v Radíkově

Hruška, spol. s r.o.
Hruška, spol. s r.o.
Na Hrázi 3228/2
Ostrava-Martinov 723 05
Radíkovský informační zpravodaj 3/2008
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IČO: 19014325
DIČ: CZ19014325
Společnost Hruška, spol. s r.o.
provozuje 3 velkoobchodní sklady
ovoce, zeleniny, potravin, drogerie
a 240 maloobchodních prodejen.
Nový provozovatel
místní
prodejny realizoval na přelomu dubna
a května 2008 zásadní přeměnu naší
místní prodejny prakticky během dvou
dnů. Po téměř 20-ti letech dostala
prodejna nejen nové regály na uložení
běžného zboží, ale nové osvětlené
regály na pečivo, chladící regál na
mléčné výrobky,
nové regály na
zeleninu, denní tisk a časopisy, rozšířen byl sortiment prodávaného zboží jak v oblasti potravin tak i drogerie. Prodejna je doslova narvaná
přehledně uspořádaným zbožím.
Dle ohlasu sortiment je na místní
poměry nebývale široký, ale hlavně i
ceny
odpovídající u mnohých
výrobků cenám hypermarketům.
Nově se začaly v prodejně prodávat i
květiny na výzdobu balkonů a
předzahrádek, zemina na kytky a
široký sortiment semen za velmi
slušné ceny. Jen je třeba v příštím
roce začít s prodejem dříve z jara.
Prodejna a sortiment se líbí nejen
místním občanům, chatařům a
chalupářům, ale začíná přitahovat
zákazníky ze Sv. Kopečka i Lošova.
Personál se má co ohánět a zboží je
průběžně doplňováno.
Místní KMČ si dovoluje poděkovat jménem mnohých spokojených občanů managementu tohoto řetězce za přístup k modernizaci této naší „městské“ prodejničky a popřát hodně podnikatelských úspěchů a paní vedoucí a personálu hodně spokojených zákazníků.

/zv/
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