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

Radíkovské družstvo vyráží za medailí……

Vítězné družstvo SDH Ol.-Radíkov po koupeli
ve vodárenské nádrži

I ta nejmladší generace budoucích hasičů bedlivě
sledovala pod dohledem maminky počínání svých
tátů….

2. ročník skončil, ať se stejně dobře
vydaří 3. ročník v roce 2009. Tak
nashle
bratři
hasiči
a
sestry
hasičky…..
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
3.6.2008 – 48. RMO
-majetkoprávní
záležitosti (směnná
smlouva 1/26 parc.
747- ul. Zedníkova kú.
Radíkov za lesní pozemek č.p.684 kú. Lošov)
-veřejná zakázka
č.837,846,847,840,844,836,819,839,841
-bytové záležitosti, prodej domů
-rozpočtové změny 2008
-jmenování ředitele ZOO Olomouc
-změny územního plánu
-lokality pro dětská hřiště
-cenová mapa 2008/2009
-projekt „Moravská cyklostezka“
-nám.Republiky, oprava městské knihovny
-hřbitov Neředín, kanalizace
-pěší zóna Pekařská-Denisova (režim)
-předzahrádky
-mobilní zeleň Horní náměstí
12.6.2008 – 49. RMO
-zprávy auditů za rok 2007 (SNO a.s., Flora
Olomouc a.s., TSMO a.s., DPMO a.s.)
17.6.2008 – 50.RMO
-občanská vybavenost, lokalita Pražská
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka 837,845
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2008
-daň z nemovitostí
-provoz dětského dopravního hřiště v době
prázdnin

-developerský záměr Šantovka
-výstaviště Flora, tržiště
-dopravní značení, placená parkoviště
-soutěž „Obec přátelská k rodině“
-změny v KMČ
-organizační změny v odboru KaR
-aquapark
-centrum sportu a zdraví
23.6.2008 – 11. ZMO
-změna v RMO, vzdání se funkce
nám.primátora (Ing.Pokorný) a jmenování
do
funkce
nám.primátora
RNDr.Jan
Holpuch Ph.D.
-rozpočtové změny 2008
-aquapark Olomouc
-majetkoprávní záležitosti (směny pozemků
týkající se Radíkova dle RMO ze dne
3.6.08)
-vyhláška o cenové mapě Olomouce
r.2008/2009
-nové názvy ulic
-bytová družstva (delegování zástupců,
kapitálové dovybavení bytových družstev)
-informace o činnosti kontrolního výboru
v I.pol.2008
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/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Červen 2008 (16.6.)
-došlá a odeslaná pošta
-informace řešení stížností
-napojování občanů na
kanalizaci
-problematika včelího moru v Radíkově,
pálení včelstev
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-záporné stanovisko KMČ k žádosti o
směnu pozemku
-pochůzka s projektanty na ul. Malinovského v rámci zpracování PD
-problémy kolem sečení některých parcel,
bude nutno nárokovat zvýšení rozsahu
sečení pro závěr roku 2008, ale především
pro rok 2009
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Plán jednání KMČ v roce 2008
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.

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/

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ VÝSTAVBY KANALIZACE V RADÍKOVĚ….
… proběhlo ve čtvrtek v poledne dne
19.června 2008. Bylo to setkání představitelů
vedení statutárního města Olomouce se
sdružením zhotovitelských firem SSŽ Praha,
závod Zlín a firmy Horstav Olomouc spol. s r.o.,
zástupců vodárenských
společností a v
neposlední řadě i místních občanů. Za statutární
město Olomouc byl přítomen primátor města pan
Martin Novotný, náměstek primátora pro investice
JUDr.Major,
náměstkyně
primátora
Hana
Tesařová a náměstek primátora RNDr.Šnevajs.
Přítomni byl dále: vedoucí odboru investic
Ing.Michalička, ved. odd. realizace Ing.Acler s
p.Sonnewendem - stavební dozor akce, vedoucí

odboru dopravy
Ing.Hopp, dále Mgr. Puhač ved odd., ředitel firmy Horstav
Ing.Horák st., ředitel oblasti Morava Ing.Žádník z firmy SSŽ
a ředitel TSMO a.s. Bc Petřík, ředitel Vodohospodářské
společnosti a.s. Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA,
předseda představenstva, zástupce projektanta Ing.Sáblík
z Agroprojektu Olomouc, další hosté a příznivci městské
části Radíkov, v neposlední řadě i místní občané, chataři a
chalupáři a členové místní KMČ č.21 Ol.-Radíkov.
Příjemnou a pohodovou atmosféru dotvářela hudební
skupina p. Minaříka. Organizačně akci zajišťoval v
součinnosti s firmou Horstav a KMČ a na místě moderoval
tiskový mluvčí radnice Mgr. Rašťák . O slavnostní
zakončení akce projevila značný zájem i media, a to
regionální tisk i regionální televize. Články zveřejnily jak
Mladá fronta DNES, tak i Olomoucký deník a další.
Slavnostním přestřižením symbolické pásky s krátkými
projevy bylo završeno téměř desetileté období přípravy a
realizace stavby kanalizace, které se neobešlo bez velmi
složitého majetkoprávního vyřizování s 80 vlastníky parcel.
Tímto KMČ děkuje všem vlastníkům, kteří důležitost kanalizace pro Radíkov pochopili a dali souhlasné
stanovisko. Nebylo jednoduché pro místní KMČ přesvědčit představitele vedení města, radní i zastupitele,
aby se v plánu investic objevily finanční prostředky na vlastní realizaci takto finančně náročné akce.
Jménem občanů městské části Radíkov KMČ všem zainteresovaným děkuje.
Po ukončení slavnostní akce při malém občerstvení proběhla řada neformálních jednání a setkání jak s
občany, tak i mezi aktéry slavnostní části. Pro všechny občany byla zajisté i potěšitelná informace z úst
primátora a jeho náměstka pro investice týkající se dokončení opravy ulice Malinovského v r.2009.
Atmosféru akce připomínají fotografie čtvrtečního poledne 19.6.2008.
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A trochu k historii akce…
Tato investiční akce byla zahájena v 11/2006 a dokončena v
05/2008. Složitost geologických podmínek (od zvodnělého
podloží až po skálu), terén se značnými spádovými rozdíly dal
„zabrat“ všem zhotovitelům v čele s panem Ing.Hrabinou,
který práce bezprostředně po celou dobu realizace řídil, tak i
stavebnímu dozoru investora p.Sonnewendovi, který
operativně řešil problémy na místě.
Pravidelné týdenní kontrolní dny za účasti KMČ řešily nejen
technické problémy, ale i případné připomínky občanů. Tímto
KMČ děkuje všem místním občanům za trpělivost a toleranci
k problémům během výstavby.
Realizací splaškové kanalizace, prodloužením vodovodních
řadů a doplněním dešťové kanalizace jsme se dostali téměř
na úroveň odpovídající dnešním standardům moderního
bydlení a určitě došlo ke zlepšení životního prostředí v této
městské části. Na příští rok se očekává 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 demontovat malé domovní čistírny.
/ zv /

2. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE V RADÍKOVĚ SE VYDAŘIL JAK ÚČASTÍ
14 DRUŽSTEV, TAK I PĚKNÝM POČASÍM
Již počátkem roku 2008 se výbor
místního SDH Olomouc - Radíkov
rozhodoval, zda tuto soutěž v součinnosti
s odborem ochrany Magistrátu města
Olomouce a pod patronátem Ing.Zapletala
zajistí. To, že se rozhodlo kladně, bylo
dobrým krokem. Byl položen další
základní kámen tradici…. Příprava této
akce stála nemalé úsilí jak členy SDH, tak
v řadě případů i jejich rodinné příslušníky.
Správnou
volbou
se
ukázal
i
předprázdninový termín sobota 28.6.2008.
Obrovským přínosem byla propagace
samotné „netradiční hasičské soutěže“ na
stránkách www.sdh-radikov. estranky.
cz, které jsou stále aktuelní, hojně
navštěvované a propagují místní SDH
Olomouc-Radíkov. Tímto se netradiční
akce, pravidla i plánek trati dostaly za
hranice Radíkova, města Olomouce i Olomouckého kraje. Přijeli bratři hasiči od Zlína (SDH Ostrata),od
Kroměříže (SDH Zdounky), od Hradce Králové (SDH Kosičky), ale i „staří“ přátelé SDH Kobylí a SDH
Radíkov u Hranic. Na akci se pohybovali i 2 členové SDH Rusovce ze Slovenské republiky. Akce musela
být připravena do nejmenších detailů tak, aby vše klaplo. Spokojeni se zázemím byli jak účastníci soutěže,
tak i diváci, kteří se sešli v hojném počtu. Perfektní přípravu dokumentoval i časový průběh, kdy k vyhlášení
vítězů nedošlo v 18,00 hod. jak se předpokládalo, ale v 16,30 hod., což ukazuje i na možnost zvýšení počtu
účastníků v dalších ročnících soutěže.
Svou přítomností na slavnostním zahájení i cenou pro vítěze (sud piva), potěšil jak pořadatele
tak i soutěžící poslanec parlamentu ČR, zastupitel města Olomouce a kandidát na hejtmana
Olomouckého kraje pan Ing. Martin Tesařík a opět projevil takto svou přízeň hasičskému řemeslu
(i tomu dobrovolnému) a městské části Radíkov.
Patronát nad akcí i sponzorství akce převzal odbor ochrany Magistrátu města Olomouce, Pivovar
ZUBR, místní restaurace U Pulce a dodavatel hasičské techniky firma ZHT Group s.r.o. z Hranic - Slavíče,
která zajistila i ozvučení celé akce.
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Po provedeném losování pořadí
začala vlastní soutěž s malým
zpožděním. Startovní pole s č.1
začínal SDH Chomoutov. Za nimi
startovalo družstvo místního SDH
Radíkov, které ale pro pochybení při
kompletaci proudů bylo v 1.kole
diskvalifikováno.
Stejný
osud
(problém
s čerpadlem-nedodržení
pokynů daných při zaškolováníobsluhovali tento typ čerpadla
poprvé) postihl i smíšené družstvo
SDH
Radíkov
u
Hranic
–
diskvalifikace v 1.kole. První kolo bylo
ukončeno ve 13,20 hod. a polední
pauza
posloužila
k nasycení
přítomných gulášem, zelňačkou i
klobáskou, byl i čas na dodržení
pitného režimu.
Zatímco ostatní družstva měla do
druhého kola „nějaký čas“ (nejlepší byl SDH
Chválkovice s hodnotou 123,25). Radíkovy
neměly nic. O to větší bylo pnutí u domácího
družstva. 2. kolo bylo zahájeno ve 14,15
hod. Jako druzí byl na startu SDH Radíkov a
výsledná hodnota 113,03 byl časem
nejlepším, který ani následující družstva
nepřekonala, a tak zajistil našemu SDH
Radíkov vítězství i ve 2. ročníku. Slavnostní
nástup všech zúčastněných družstev a
předávání cen z rukou Ing.Zapletala završilo
úspěšný 2. ročník. Vítězství oslavilo
družstvo SDH Radíkov společnou koupelí
v nádrži. A koupali se nejen oni, ale
pohodová atmosféra rozdováděla i jiné členy
a členky ostatních družstev hasičů.
Polední přestávku využila firma ZHT Group s.r.o. k prezentaci své techniky. Předvedla nové čerpadlo se
čtyřtaktním motorem, zorganizovala se soutěžním čerpadlem úspěšně odzkoušení 12-ti proudů, kdy přes
rozdělovače tlačilo čerpadlo vodu
do 12-ti proudnic. Tímto byl
vytvořen v Olomouci - Radíkově
rekord …….
Do záběru se nám všech 12
proudů nevešlo, ale bylo tomu tak.
To zajisté zaznamenaly kamery
nebo lépe postavení fotografové.
Ti co neodjeli a zůstali na večerní
diskotéce pod vedením DJ Miloše,
taktéž
nelitovali.
Po
100
darovaných poslaneckých pivech
se jen zaprášilo a nakonec byla
bilance prodloužené soboty 11
vypitých 50 l sudů. Spokojení
veselí účastníci se rozcházeli nad
ránem v 02,30 hod. Někteří to měli
domů dále, jiní blíže (do stanu u
hřiště), ale k tomu navíc v neděli
před polednem cestu na jižní Moravu.
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Přehledná tabulka časů dosažených ve 2. ročníku netradiční hasičské soutěže 2008.
Kategorie – a obec SDH
Kategorie - ženy :
1. místo - SDH Kobylí okr.Břeclav
2. místo - SDH Droždín
Kategorie - muži :
1. místo - SDH Radíkov
2. místo - SDH Chválkovice
3. místo - SDH Kobylí
4. místo - SDH Ostrata-okres Zlín
5. místo - SDH Zdounky-okres Kroměříž
6. místo - SDH Topolany
7. místo - SDH Kosičky-okres Hr.Králové
8. místo - SDH Droždín
9.místo - SDH Lošov
10. místo - SDH Chomoutov
11. místo - SDH Radíkov u Hranic
12. místo - SDH Černovír

První pokus

Druhý pokus

Přepočtený
čas (sec.)

153,52
214,17

146,15
161,55

87,690
96,930

Diskvalifikace
123,85
129,11
132,28
137,41
141,47
129,15
135,76
128,10
149,36
Diskvalifikace
138,81

113,03
116,97
117,75
122,71
124,33
124,55
126,97
127,75
Diskvalifikace
129,89
130,03
137,08

67,818
70,182
70,650
73,626
74,598
74,730
76,182
76,650
76,860
77,934
78,018
82,248

Do závěrečného hodnocení se počítal časově lepší pokus. Hodnota 100 odpovídá času 60 sekund
Vítězný čas z roku 2007 družstva SDH Ol.-Radíkov v hodnotě 114,42 resp. 68,652 sekund byl překonán.

/zv/

JAK DÁL SE STAVEBNÍM ODPADEM ?

V minulém čísle Radíkovského informačního zpravodaje jsme se zmiňovali o
problematice stavebního odpadu při jarní sběrové sobotě 2008. Jelikož se toto dotýká
téměř všech občanů Radíkova a nejen jich, ale i ostatních obyvatel Olomouce zeptali
jsme se (Zv) vedoucí oddělení a zástupkyně vedoucího odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce RNDr. Matzenauerové Jany
1) Jak vážným problémem je v současné době stavební odpad v podmínkách města ?
Současné období je spojeno se značnou stavební činností, která přispívá k produkci
velkého množství stavebního odpadu. Jeho původcem nejsou jenom velké stavební
společnosti, ale také drobní živnostníci a jednotliví občané. V této souvislosti je
nutno zdůraznit, že stavební odpad není součástí komunálního odpadu, jeho
odstranění si musí každý stavebník zajistit na vlastní náklady (např. prostřednictvím
firmy, u které byly stavební práce objednány).
2) Co všechno lze považovat za stavební odpad, který vznikne občanovi při opravách
domu apod. ? Za stavební odpad lze považovat např. betony, cihly, tašky,
keramiku, asfaltové směsi, zeminu, stavební a demoliční odpady, okna, ale také
různé materiály s obsahem azbestu (azbestobeton, izolace, eternit).
3) Jaké jsou možnosti v podmínkách města Olomouce se legálně zbavit tohoto
odpadu? Jaké množství stavebního odpadu lze předat případně na sběrový dvůr a
musí občan při předání platit ? Menší množství stavebního odpadu (cca přívěsný
vozík za osobní auto) odebírají v pracovní dny za úplatu Technické služby města
Olomouce a.s. ve svém sběrovém dvoře pro podnikatele v areálu na ul. U panelárny
ve Chválkovicích, cena 1,50 Kč/kg. Zde je možno odevzdat i stará okna. Větší
opatrnost je vyžadována při manipulaci (musí se zabránit vdechnutí) se stavebním
odpadem s obsahem azbestu, který má karcinogenní vlastnosti. Pokud provádí
občan stavbu svépomocí, může tento odpad rovněž (v menším množství) odvézt na
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tento sběrový dvůr. Za jeho uložení zde zaplatí 13Kč/kg. Další z možností je využití
recyklačního dvora firmy RESTA, který je umístěn v lokalitě Olomouc – Nový
Dvůr (telefon: 585316468). Ceny se liší podle množství a druhu odpadu.
4) Ne všichni občané jsou ukáznění, neobáváte se toho, že naroste počet černých
skládek v okolí zástavby ? Odbor životního prostředí je dotčeným orgánem veřejné
správy, který se v oblasti odpadů vyjadřuje k územnímu a stavebnímu řízení, kdy
stanovuje přesné podmínky, jak s odpady v rámci jednotlivých staveb nakládat.
Doklady o způsobu likvidace těchto odpadů jsou vyžadovány v rámci kolaudačního
řízení.
5) Počítá odbor ŽP nebo Městské policie s možnými kontrolami ? V rámci pravidelné
kontrolní činnosti provádí obě instituce místní šetření zaměřené i na výskyt
nepovolených skládek. V této souvislosti musím upozornit na skutečnost, že
odkládání jakéhokoliv odpadu, tedy i stavebního, mimo vyhrazená místa je
považováno za porušení přestupkového zákona a za takovýto přestupek je možno
uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ RADÍKOV BILANCUJE I.POLOLETÍ 2008

Stavební úřad

Životní
prostředí
Jiné
Celkem po
měsících

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen Červen Celkem 1-6

4

2

2

3

4

1

16

1

1

1

-

3

2

8

3

7

7

33

10

10

70

8

10

10

36

17

13

94

Statistika DP Radíkov leden-červen 2008

Stavební
úřad 17%
Životní
prostředí
9%

Jiné
74%

Návštěvnost občanů na IP za leden - červen 2008
V období leden až červen 2008 navštívilo IP 861 uživatelů. V 1-5 2007
uživatelů, což představuje více jak dvojnásobný zájem o tuto službu..

přišlo na IP jen 304
/David Kundel/
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ (16.6.208) OČIMA VÍTĚZŮ
Losování a krátké uvítání a
připomenutí významu této akce
odsunulo první zápas až na 9.hodinu.
Turnaje se v letošní roce účastnilo 15
týmů. Rozlosování do skupin po 4 a
jedné po 3 dalo naději „aucajdrovi“
turnaje týmu Timi, že se podívá za
brány základní skupiny. Nakonec
z toho bylo jen slušné 3. místo ve
skupině. Pak už vše šlo plynule až k
finále, kde se utkali MORÁCI
( domácí ) a NK HOLICE. Po
dvousetové bitvě vyhráli domácí a
tak putovní pohár zůstává zase na
rok doma.
Krátký pohled na cestu Moráků
turnajem:
Po základní skupině to letos na první
místo a obhajobu titulu příliš
nevypadalo. Moráci postupovali ze
skupiny jen díky lepšímu skóre, když
pouze s přehledem porazili černého
koně turnaje Koňáky, obrátili nepříznivě
se vyvíjející zápas s Pivaři a lehce
podlehli Joju. Ve čtvrtfinále narazili na
nerozehrané Elefanty, které v základní
skupině Timi a RedBull spíše uspali.
Nejtěžší zápas a také největší bitva
čekala Moráky v semifinále, kde je
čekalo opět Jojo. Hned od začátku se
zápas nevyvíjel dobře, za stavu 3:7 a
pak 5:10 se zdálo vše ztraceno. Pak se
ovšem po získaných 3 bodech dostavila
na stranu soupeře nervozita a toho Moráci využili k postupu do finále. Tam evidentně pomohl i přítel
alkohol, který Holici zvedl náladu, ale ne formu. Po dvou setech 15:10 převzali Aleš a Karel
Morbitzerovi s Ivošem Hanzlíkem putovní pohár, uzenou šunku a diplom z roku 2007, který se
nemusel alespoň upravovat a se sekyrou se vydali pokácet májku.
Pořadí:
1) Moráci (Aleš a Karel Morbitzerovi, Ivoš Hanzlík)
2) NK Holice
3) Opava
4) Jojo (Jakub Střelák, Roman Špruček, Lukáš Vašák)
Dále se účastnila družstva: Chataři, Pivaři, Vevřez, Koňáci, Timi, RedBull, Elefanti, Lopaty,
Samotišky, Kopeček a Greenhorns
Poděkování též patří rozhodčím : Prudký Č, Špruček M, Titz Michal a Morbitzer K.
Následně se všichni přesunuli ke sledování EURA 2008 zápas ČR:Švýcarsko. V hasičské zbrojnici
byla instalována projekce na plátno.

Ve 20:00 zaduněla Radíkovem živá hudba a parket byl plný až do 3:00 ranní v neděli.
Můžeme jen potvrdit, že počasí nám přálo, lidé se bavili a základní suroviny došly velmi brzy !!!
/km/

Radíkovský informační zpravodaj 4/2008

8

POČASÍ
Květen 2008
Průměrná teplota 15,5 o C, což je proti dlouhodobému průměru odchylka -1,4 o C. Srážkově byl květen
na 96 % normálu a napršelo celkem 68 mm. Nejvíc dne 18.5. napršelo 23 mm. Maximální teplota byla
29 o C dne 31.5. ve tři odpoledne a minimální 6,1 o C 7.5. ráno. Jasné dny byly 4, zatažených 6,
srážkových 15, letních 6, s mlhou 1 a 6 bouřkových.
Extrémní teploty : 29,7 oC - 2.5.2001, -1,2 oC - 2.5.1782, 32 oC - 14.5.1969, 2,4 oC - 14.5.1935
Červen 2008
Průměrná teplota 19 o C, což je odchylka o 0,5 o C od normálu. Napršelo 73 mm, nejvíc 11.6. celkem
23 mm. Maximální teplota byla 23.6. po poledni 31 o C a minimální 7 o C 14.6. ráno. Jasných dní bylo
pomálu, jen tři, zatažených 2, srážkových 12, letních 16, což je 213 % normálu, tropické 2, s mlhou 1,
s bouřkou 7, větrné byly 3 dny. Silný vítr ve dnech 11.,20. a 25.6. vždy souvisel s přechodem studené
fronty.
Extrémní teploty: 34oC - 6.6.1998, 3,6 oC - 6.6.1962; 7,3 oC - 19.6.1985; 35,6 oC - 21.6.2001,
6,3oC - 21.6.1915; 37,2 oC - 27.6. 1935, 7,4 oC - 27.6. 1923
/jb/

SLAVNOSTI MĚSTA OLOMOUCE
Jak jsme vás již v minulých zpravodajích
informovali, v týdnu od 20. do 29.6. proběhly slavnosti
města na zahájení letní turistické sezóny. Jejich součástí
bylo i otevření některých fortifikačních památek
(Korunní pevnůstka, fort XIII na Nové ulici, fort XVII
v Křelově a také fort Radíkov). Zájem ze strany obyvatel
města byl velký. I o náš fort v Radíkově se zajímalo
hodně lidí. Za první víkend přišlo 290 zájemců, noční
prohlídku absolvovalo 26 a v sobotu 28.června přišlo
celkem 157 zájemců. Z radíkovských občanů jsem
zaznamenal jednu mladou paní, několik chatařů a
jednoho bývalého obyvatele, (ten přivedl jednoho
bývalého řidiče, který vozil barvy do skladu nechvalně
známé Drogerie). Jako jeden z důvodů je asi to, že si
každý myslí – „tam jsme si hrávali jako děti a znám to
dokonale“. Radíkovský fort navštívila početná delegace
americké armády. Přijeli v jeepech a v mžiku obsadili
celou pevnůstku. Krátce pevnůstku navštívil i poslanec
pan Ing.Martin Tesařík.
Dne 28.6. proběhla
rekonstrukce
bitev u Domašova
n. Bystřicí a 29.6.
podobná rekonstrukce na fortu XVII v Křelově. Bylo tam 200
dobových vojáků, několik děl a pořádná mela. Několik tisíc
návštěvníků vidělo v plném slunci útok Prusů a následné vítězství
Rakušanů. Potom se všichni společně fotili a občerstvovali
v pevnostní restauraci Citadela a četných stáncích v prostorách
fortu.
/jb/
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Víte, že . . . .
………větrná a deštivá smršť, která se v
podvečerních
hodinách
ve
středu
25.června 2008 přehnala nad Radíkovem,
zde naštěstí neudeřila plnou silou.
Vypadalo to děsivě, napršelo cca 14 mm
během malé chvilky, ale jinak se nic
závažného nestalo. Jen bude třeba na
místní zvonici dosadit shozenou tašku bobrovku….
……..čekárnu, kterou se podařilo TSMO
a.s. před slavnostním ukončením akce
kanalizace
Radíkov
pěkně
opravit
(vybílení, doplnění luxfery a natření
laviček), opětovně ničí sprejeři. Vydržela
bez poskvrny asi jen týden. Z hlediska
vandalů je to ubohé. KMČ vyzývá občany,
pokud by někoho zahlédli, volejte Policii
ČR. Poškozování je trestný čin…..
………TSMO a.s. vyhověli požadavku na
mimořádné sečení prostoru jak u prodejny
a hřiště za prodejnou, tak i sečení hráze
před
hasičskou
soutěží.
Termín
pravidelného sečení je zpožděný z důvodů
nasazení pracovníků TSMO a.s. na
odstraňování škod po větrné smršti
v olomouckých parcích a ve městě
samotném…..
………se bohužel muselo zasáhnout do
nových vozovek a to z důvodů zaasfaltování několika čichaček plynáren, ventilů
a uzávěrů vodovodních řadů a domovních
přípojek. K poruše vodovodu došlo také na
ul.Lošovská a tak bohužel se kope….
……..plně se rozeběhly projekční práce na
akci oprava ul.Malinovského Ol.-Radíkov.

Proběhla pochůzka na místě samém, pilně
zaměřovali geodeti, 30.6. se konala na
odboru investic vstupní porada za účasti
cca 15 zástupců dotčených účastníků.
Ještě letos by mělo být stavební povolení
…..
……ve 27.týdnu namontovali pracovníci
TSMO a.s. nové červené smaltované
tabule s názvy místních ulic. Na některých
místech
se musí ještě dořešit jejich
upevnění na sloupky a na sloupy
energetiky. Náklady na nové označení
názvů ulic hradil odbor dopravy Magistrátu.…..
…… ve středu 3.7. opětovně přistál v
Radíkově vrtulník letecké zdravotní

záchranné služby. Tentokráte na hrázi
vodárenské nádrže. Důvodem bylo
poskytnutí akutní lékařské pomoci chataři
v lokalitě ul. Přehradní…..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec
MUDr. Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová,
Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Radoslava Chodilová,
Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek
Srpen
Věra Pospíšilová, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová,
Ing.Jan Zvěřina, Vojtěch Šubrt, Josef Eichler, Helena
Rozsárová,
Září
Marie Typnerová, Marie Melcerová, Ludmila Šubrtová, Ing.
Pavel Odstrčil
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Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
/zv/

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

1) 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/
4) 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 !!!
5) KMČ občanům připomíná:
• Termín pro napojení občanů na novou splaškovou kanalizaci byl do 30.6.2008.
• Upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek Moravské vodárenské a.s.
(přebírání přípojek, uzavírání smluv s vodárnami na vypouštění odpadních
vod),
6) 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. - 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:
Chystáte se na dovolenou? Víte, jak si zajistit své obydlí před zloději?
Riziko vloupání do domu či bytu nelze zcela odstranit. Lze ho však
výrazně snížit používáním různých ochranných prvků a dodržováním
bezpečnostních zásad.
Několik rad, jak ochránit dům nebo byt před vaším odjezdem:
- dveře opatřete bezpečnostním zámkem
- rizikovým místem pro vloupání jsou okna, zejména v přízemí, která je možno chránit
zabudovanou mříží, bezpečnostní fólií, žaluzií apod. Před odchodem okna zkontrolujte, zda
jsou uzavřená
- nezatahujte závěsy, žaluzie v celém domě nebo bytě a požádejte sousedy, aby vám na byt či
dům dohlédli a vybírali poštovní schránku
- na veřejnosti nemluvte o tom, že odjíždíte na dovolenou
- zabraňte, aby bylo kukátkem vidět do bytu
- nechlubte se svými majetkovými poměry
- pokud máte doma telefonní přístroj se záznamovým zařízením, není vhodné zanechávat
volajícím vzkaz o svém odjezdu na dovolenou
- po svém odchodu se přesvědčte, zda jste správně zamkli byt
Lenka Prošková
vedoucí PIS a tisková mluvčí MPO

Klub seniorů Radíkov informuje
Začátkem června byla nově otevřena restaurace Archa
v areálu ZOO na Svatém Kopečku a také my jsme při naší
vycházce neodolali se zastavit, ochutnat pivo a posedět
v příjemném prostředí. 11.června slavila v Klubu své 60-té
narozeniny paní Antonie Jarošová.
Další týden jsme navštívili fort
v Křelově. Je to krásná stavba,
která jistě ve své době plnila
daný úkol. Navíc je dosti
zachovalá. V měsíci červnu
jsme byli 2 x v divadle na
operetě Krásná Helena a
opeře Marie Stuartovna. Obě
představení byla moc krásná,
výkony účinkujících obdivuhodné. Poslední posezení před
prázdninami bylo 25.6.
V měsíci červenci máme
prázdniny a také načerpáme
další síly a nápady na naše
aktivity. Těšíme se na setkání koncem prázdnin. Co bude, tak o tom příště….
/ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
-

dělali jsme toho hodně více viz. samostatné příspěvky..
v prázdninových měsících se uskuteční tradiční fotbalový zápas ženatí – svobodní na
horním hřišti
hasiči upozorňují, že termín již tradiční „AHOJ PRÁZDNINY“ není doposud
stanoven a teprve bude rozhodnuto. Sledujte informace
doposud taktéž není určen termín hasičského cyklovýletu

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
Hasiči přejí všem místním občanům, chatařům a chalupářům
hezkou a pohodovou dovolenou 2008.
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov po 6-ti letech
sestupuje do 3.ligy a to se určitě nečekalo….
Po několikaletém klidném pohybu ve středu tabulky, přišlo v závěru jarní
části ligy „bodové manko“, které přesvědčilo vedení mužstva i hráče, že
bodů není nikdy dost a že je třeba bojovat v každém zápase. Nakonec byl
z toho sestup do 3. ligy.
Potěšitelné je, že do družstva se vrací bývalý hráč Tomáš Velc. To bude
impulzem, že i s jeho pomocí se nám podaří brzký návrat tam, kam patříme a to do 2. ligy.
Nic neponecháváme náhodě a tak už 12.7.2008 hrajeme turnaj na Svatém Kopečku, další
turnaj je 9.srpna v Lošově.
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

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

3:3
9:4
3:5
1:3
4:0
3:4
1:2
3:3
3:1
2:1
6:4
4:2
5:0

Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou přeje všem Mirek Nemrava
/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
IČO: 19014325
DIČ: CZ19014325
Společnost Hruška, spol. s r.o. provozuje 3 velkoobchodní sklady ovoce, zeleniny, potravin,
drogerie a 240 maloobchodních prodejen.
Jak nás informovala paní vedoucí
Zabloudilová,
zákazníků
prodejny
z blízkého okolí přibývá. Přicházejí i místní,
kteří dříve jezdili za nákupy do
hypermarketů a v Radíkově nakupovali jen
pečivo. Velmi slušný je i sortiment zeleniny
a ovoce, hodně zboží je i v regále
vyhrazeném drogistickému zboží. Kdo dělá
větší nákupy, uvítal i možnost vzít si pro
nákup vozík.
Mezi novinky, které v Radíkově nebyly a
pro které jsme jezdili do Olomouce, je i
dřevěné uhlí v akční ceně 49,-Kč/2,5kg.
Problémem určitě není k probíhající
grilovaní sezóně ani nákup nějaké uzeniny
nebo ryb. Ti, kterým se nechce vařit a nebo potřebují „rychle uvařit“, vítají nově zavedený prodej
čerstvých chlazených hotových jídel vakuově balených ve foliových miskách. Spokojenost je i se
sortimentem piva alko i nealko, ale i s ostatními nápoji. Přijděte se i vy přesvědčit o tom, že prodejna
je dobře zásobená a že si vyberete hned nebo příště. Na vaši návštěvu se těší personál i
provozovatel prodejny.
/zv/

Krásnou dovolenou ať už zde v Olomouci – Radíkově
nebo na toulkách přírodou
všem přeje KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov
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