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

V sobotu 4. června 2011 proběhl již
15. ročník nohejbalového turnaje,
memoriál Martina Cvoligy. Po dvou
letech se pohár vrátil do Radíkova
k družstvu „Moráci“.

V sobotu 18. června 2011
se koná již 5. ročník
soutěže

v NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM
ÚTOKU
na vodárenské nádrži
V Olomouci - Radíkově
Přijďte se podívat !!
a povzbudit soutěžící.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
19.4.2011 - 13. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky (opravy komunikací 2011),
-obnova zeleně ústředního hřbitova Olomouc,
Dolní náměstí – rekonstrukce
-prodej domů
-Svátky písní
-předzahrádky
-rozpočtové změny 2011
-výsledky hospodaření statutárního města Olomouc
-výroční zprávy příspěvkových organizací
-petice – Zřízení přechodu
-MŠ Bieblova a Čajkovského
-lávka „Nová sladovna“
-Cena města Olomouce
-Smetanovy sady
-příspěvky v oblasti sportu
-organizační změny Magistrátu
3.5.2011 – 14. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka Jižní - Zolova, přechod pro
chodce u ZŠ
-prodej domů
-Dolní náměstí, mobiliář
-petice občanů, motokrosová trať Olomouc –
Nemilany
-druhá etapa obnovy Rudolfovy aleje – realizace
-založení „Železničního muzea Olomouc o.p.s.“
-předzahrádky
-navýšení míst v MŠ
-financování požárního vozidla Droždín
-Programové prohlášení RMO na funkční období
2010 – 2014
-Noc kostelů
-dopravní omezení na ul. Okružní, Stupkova,
Rosického
17.5.2011 – 15. RMO
-zimní stadion
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-studie Topolany

-rozpočtové změny 2011
-vyhrazené parkování
-petice ke snížení nadměrné dopravní zátěže ul.
Keplerova
-vyhodnocení zimní údržby
-příspěvky v oblasti sportu
-příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
-rozpracování usnesení 3. ZMO
-Tržní řád
-restaurační a sociální zařízení letiště Neředín
31.5.2011 – 16. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti (Radíkov parc. č.573,
572, 588, 581 - věc.břemeno – kabel, zamítnutí
žádosti zřízení věcného břemene chůze a jízdy
na parc. č. 648, 643 k.ú. Radíkov u Olomouce)
-petice - dostavba tř. Kosmonautů
-rozpočtové změny 2011
-II.B etapa protipovodňové ochrany, alternativní
řešení nábřeží
-kofinancování nákupů vozidel MHD
-OZV o cenové mapě
-zvláštní užívání komunikací
-přechody pro chodce Týneček, Studentská
-finanční příspěvky Parkánové zahrady
27.4.2011 – 4. ZMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2011
-výsledky hospodaření SMOl za rok 2010
-program regenerace MPR
-Cena města Olomouce
-delegování zástupců SMOl na valné hromady
a.s.
-přísedící okresního soudu
-OZV o místním poplatku za veř.prostranství
-pověření k oddávání
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
webových stránkách Statutárního města Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro
zastupitele před jednáním ZMO.
/ z v/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc-Radíkov
Duben 2011 (jednání KMČ se
nekonalo – zrušení původních
KMČ, jmenování nových členů KMČ bylo v řešení)
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-došlá a odeslaná pošta
-problematika nekázně řidičů (překračování
rychlosti na ul. Malinovského)
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-návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě
výstavby nových RD směrem k pevnůstce.
KMČ navrhla název ulice „Pod Bořím“
-jednání s vyšším zhotovitelem stavby ul. Malinovského, odstranění drobných závad
-úprava osvětlení u zvonice Malinovského
-provedená oprava oplocení hřiště za prodejnou
-pochůzka s vedoucím úseku komunikací p.
Zívalou ve věci opravných prací na ul. Na Pevnůstce
-schválení čerpání rozpočtu KMČ na rok 2011
-problematika dřevěných prvků na ukončené
investiční akci
-problematika hlášení místního rozhlasu
-významné akce SDH Ol. - Radíkov, 4.6. nohejbalový
turnaj,
18.6.
–
soutěž
v netradičním požárním útoku

Plán jednání KMČ v roce 2011
20. června
18. července
15. srpna
19. září
17. října
21. listopadu
12. 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.
J ed n á n í j e v ú v o d n í č á st i v eř ej n é .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov
/zv/

JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY V RADÍKOVĚ
I letošní jarní soboty využili občané, chataři i chalupáři k odložení nepotřebných věcí. V sobotu 16.
dubna hasiči svezli do přistaveného kontejneru kovový šrot. Brigádníků bylo dostatek, šrotu zase o
něco méně. Odměnou pro všechny, kteří pomohli, bylo posezení při guláši. V současné době výbor
hasičů řeší zda šrot sbírat dvakrát ročně nebo jen jednou.
O týden později zajistily
TSMO a.s. klasickou sběrovou
sobotu, kdy do přistavených kontejnerů měli občané možnost
odložit nepotřebné věci, jako
objemný komunální odpad, nebezpečný odpad, elektrospotřebiče a další věci. Pracovníci
TSMO a.s. rádi pomohli a tak se
kontejnery postupně plnily a
odvážely. Byl využit i kontejner
na
objemnější
bioodpad,
především
z pro-řezávek
ze
zahrad, který se do nádob na
bioodpad nevejde. Zcela určitě
přispívají tyto akce k tomu, že
téměř zmizely černé skládky
v lesích kolem Radíkova.
/zv/

RMO NA JEDNÁNÍ DNE 5.4.2011 UKONČILA ČINNOST BÝVALÝCH KMČ A
JMENOVALA NOVÉ PŘEDSEDY A ČLENY KMČ PRO STÁVAJÍCÍ VOLEBNÍ
OBDOBÍ.
S ohledem na projednané změny RMO – např. Statut KMČ, došlo i k omezení počtu členů KMČ
č. 21 Olomouc – Radíkov a to na 5 členů. Předsedou KMČ byl jmenován Ing. Jan Zvěřina, dalšími
členy Ing. Jan Bednář, Ing. Miroslav Rešl a p. Františka Prášilová. V krátkém časovém horizontu RMO
doplní počet o 1 nového člena, kterého KMČ navrhla s cílem „omladit“ složení KMČ (musí schválit
RMO). Na prvním jednání dne 16.5.2011 byl místopředsedou zvolen Ing. Bednář, jednatelem Ing.
Rešl. Termíny jednání KMČ v letošním roce zůstávají dle původního plánu.
Dne 18.5.2011 proběhlo v zasedací místnosti primátora p. Martina Novotného neformální setkání jmenovaných předsedů KMČ s primátorem, jeho náměstky, zástupci vedení TSMO a.s., DPMO
a.s. a Městskou policií. Předsedové měli možnost se představit, nastínit své priority i přednést to, co
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je v jejich obvodu „pálí“. Každé KMČ byl určen „patron“ z čelních představitelů vedení města. Pro naši
KMČ resp. pro městskou část Radíkov je to náměstek primátora RNDr. Šnevajs.
---------Poděkování :
Všichni členové KMČ, kteří pracovali v minulém volebním období obdrželi poděkování od
primátora p. Martina Novotného za odvedenou práci. Předseda KMČ Ing. Zvěřina taktéž děkuje
všem za spolupráci a těm, kteří svou práci v KMČ skončili (p. Věra Pospíšilová, p. Jiří Mazáč,
Ing.arch. Milan Obenaus), děkuje za roky společné práce pro Radíkov a přeje hodně dalších
úspěchů.
----------KMČ se v dalším období bude snažit řešit další problémy, které nás zde trápí, s cílem dále zlepšovat podmínky pro bydlení v této městské části. Mezi věci, které budou vyžadovat investiční počin,
patří rozšíření objektu města na ul. Náprstkova 1 pro činnost seniorů, místních hasičů, dále sportoviště včetně hřiště pro malé děti, dořešení komunikace ul. Na Suchých loukách a další. Náměty občanů
jsou vítány.
Pro informovanost občanů, chatařů a chalupářů jaké „kompetence, pravomoci a možnosti…“
mají Komise městských částí zveřejňujeme:
Statut komisí městských částí
(k dispozici i na stránkách www.olomouc.eu)
Komise městských částí (dále jen KMČ) zřizuje a ruší Rada města Olomouce (dále jen RMO), ve smyslu ustanovení Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem získávání místních znalostí
pro rozhodování RMO a pro lepší informovanost občanů města Olomouce o práci RMO.
1. KMČ je poradním a iniciativním orgánem RMO.
2. V jednotlivých KMČ může pracovat 5-15 členů. Na základě písemných návrhů volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Olomouce jmenuje členy komisí RMO.
3. Člena KMČ může navrhnout i KMČ formou vlastního návrhu.
4. V KMČ mohou pracovat výhradně občané Olomouce, kteří mají v příslušné městské části bydliště.
5. RMO členy KMČ jmenuje i odvolává.
6. Předsedu KMČ jmenuje RMO.
7. Na přímé vyžádání RMO nebo z vlastní iniciativy předkládají KMČ písemná stanoviska nebo návrhy, týkající se příslušné městské části, zejména k těmto oblastem:
a) nakládání s majetkem města;
b) plánování investičních akcí;
c) územně plánovací dokumentaci;
d) otázkám bezpečnosti;
e) protipovodňovým opatřením;
f) životnímu prostředí, pořádku a čistotě;
g) stavebnímu řízení cestou majetkoprávního odboru zastupujícího SMOL ve správním řízení.
8. KMČ spolupracují :
a) se členy Zastupitelstva města Olomouce;
b) s odbornými komisemi RMO;
c) s odbory Magistrátu města Olomouce;
d) s organizacemi založenými nebo zřízenými městem a dalšími orgány města;
e) s městskou policií;
f) se sborem pro občanské záležitosti;
g) s pověřenými členy RMO.
9. Zápis z jednání komise i s usnesením pořizuje tajemník KMČ. Správnost zápisu potvrzuje svým podpisem
předseda nebo člen KMČ pověřený předsedou řízením jednání. Zápis z jednání obdrží každý člen KMČ.
10. Zápis s přesným členěním na usnesení, požadavky, návrhy, náměty a další případné ilustrační a obrazové
materiály předá a osobně projedná předseda KMČ s pracovníkem MMOL garantujícího činnost KMČ
v termínu do týdne po jednání komise. Pro zrychlené informování může být využito emailového spojení, na
něž bude ale vždy navazovat setkání osobní. Pracovník MMOL vyřizuje konzultované požadavky dle závažnosti operativně, výsledky sděluje KMČ v písemné formě do měsíce. Pokud KMČ řeší určitou problematiku přímo s příslušnými odbory MMOL a na místě není odpovědný pracovník MMOL, obě strany jej
budou o výsledcích neprodleně informovat.
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11. Korespondence vedená jednotlivými KMČ se eviduje pod jednacími čísly v knize pošty.
12. Rozpočet pro KMČ schvaluje ZMO v rámci celkového rozpočtu SMOL. Nejpozději do března schválí
KMČ plán účelného čerpání přidělených finančních prostředků na příslušný rok dle stanovených kritérií.
Na základě konzultovaného a schváleného požadavku KMČ zajistí pracovník odpovědný za práci komisí
vystavení objednávky. Zakázku přebírá KMČ v součinnosti s odpovědným pracovníkem MMOL nebo zástupci organizací založenými nebo zřízenými SMOL. Správnost faktury parafuje KMČ a předá k proplacení
odpovědnému pracovníkovi MMOL, který pravidelně kontroluje čerpání přidělených ročních limitů.
13. KMČ jako poradní a iniciativní orgány RMO nemají právní subjektivitu, a proto objednávky nevystavují.
14. Stanovisko KMČ vyžádané RMO nebo jinými orgány města se vždy k přikládá k materiálům pro jednání
RMO.
15. Podmínky pro činnost KMČ zajišťuje pověřený člen RMO prostřednictvím pracovníka MMOL garantujícího práci KMČ, ve spolupráci s tajemníkem MMOL a Správou nemovitostí Olomouc, a.s.
16. Termíny a místa jednání KMČ jsou zveřejňovány na začátku roku v Radničních listech, na internetových
stránkách města i jednotlivých komisí, ve vitrínách KMČ a od měsíce k měsíci jako poslední bod ve veřejných zápisech z jednání KMČ.
17. Nejpozději do 7 dnů po konání jsou zápisy z jednání KMČ vyvěšovány ve vitrínách KMČ, na internetových stránkách SMOL, popřípadě na samostatných internetových stránkách jednotlivých komisí.
18. Členové RMO se mohou účastnit jednání KMČ s hlasem poradním.
19. Jednání KMČ jsou veřejná, pokud KMČ nerozhodne jinak.
20. Za dodržování statutu a jednacího řádu je odpovědný předseda KMČ. Případné přestupky řeší na návrh
pověřeného pracovníka pro práci KMČ RMO.
21. Pracovník MMOL pověřený prací KMČ svolává porady předsedů minimálně dvakrát za rok, podle potřeby
i častěji.
22. Za činnost v KMČ náleží každému členovi půlroční odměna . Za každou neúčast je odměna krácena poměrným dílem, pokud však je účast člena na schůzích nižší jak padesát procent, nárok na odměnu v daném
půlroce zaniká.
23. Tento statut KMČ schválila RMO a doplnit nebo pozměňovat jej může opět pouze ona.
24. RMO zřizuje tyto KMČ:
1. Černovír – Hradisko
15. Nové Sady
2. Droždín
16. Nový Svět
3. Hejčín
17. Olomouc - střed
4. Holice
18. Olomouc - západ
5. Chomoutov
19. Pavlovičky
6. Chválkovice
20. Povel
7. Lazce
21. Radíkov
8. Lošov
22. Řepčín
9. Nedvězí
23. Slavonín
10. Nemilany
24. Staré Hodolany
11. Tabulový Vrch
25. Svatý Kopeček
12. Neředín
26. Topolany
13. Nová Ulice
27. Týneček
14. Nové Hodolany
25. Přílohou tohoto statutu je územní vymezení hranic KMČ ulicemi podle seznamu, informace o místech
jednání jednotlivých komisí.

KAM BUDE KMČ V MČ RADÍKOV SMĚŘOVAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY
PŘIDĚLENÉ PRO ROK 2011
Zdroje : každá KMČ obdržela z rozpočtu města 300 000,- Kč určených na opravu chodníků a místních
komunikací. Práce budou zadávat TSMO a.s. KMČ č. 21 Ol. - Radíkov rozhodla o použití prostředků
na úpravu chodníků a rigolů na ul. Na Pevnůstce.
Rozpočet KMČ na rok 2011: Opravy a udržování (75 000,- Kč), nákup ostatních služeb (65 000,Kč), nákup materiálu ( 2 700,- Kč), ostatní služby, pošta, telefon ( 375,- Kč), pohoštění (900,- Kč).
Prostředky jsou určeny na opravu rigolů ul. Na pevnůstce ( 100 000,- Kč), dále na vydávání Zpravodaje, novoročenky, opravy rozhlasu, nový informační plán Radíkova, drobné opravy majetku města….
Dále jsou u TSMO a.s. prostředky na řešení provizorního odvodnění na ul. Na Suchých loukách, které
TSMO a.s. zabezpečí.
Izv/
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DĚTI Z MŠ BIEBLOVA OPĚT PŘIJELY NA ODPOLEDNÍ VÝLET DO RADÍKOVA
Ve čtvrtek 19. května odpoledne
opět zavítaly děti z mateřské
školky Olomouc-Bieblova spolu
se svými učitelkami a rodiči na
výlet do Radíkova. Počasí jak
vymalované. Tentokráte je čekal
na lodičce i místní vodník se
svým doprovodem. Děti si dovezly svého vodníka i s vílou a
všichni se potkali na hrázi. Místní
vodník znalý poměrů za povídání
paní učitelek a popěvků oddal na
hrázi nového vodníka s jeho
vílou, kteří do Radíkova přesídlili
až z Olomouce. Pak se usadili
na stavědle na hrázi radíkovské
nádrže. Po tomto svatebním
obřadu se děti a jejich doprovod
vydaly pěšky do areálu RS chata
Pod Věží, kde jsou častými hosty
a kde měli další program….
/zv/

15. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE SE VYDAŘIL. PUTOVNÍ POHÁR JE
OPĚT PO DVOU LETECH V DRŽENÍ RADÍKOVSKÉHO MUŽSTVA MORÁCI.
Celkem 13 mužstev se sešlo
sobotního ráno 4. června na
zahájení turnaje. Po úvodním
rozlosování byl zhotoven herní
pavouk a turnaj mohl začít.
Hřiště
dobře
připravené,
opravené boční oplocení, nachystaní rozhodčí a mohlo se
zahájit. Připraven byl také bufet a
vůně makrel, steaků, uzených
klobás a piva dotvářeli spolu
s dostatečným počtem diváků
kulisu celého turnaje. Počasí
přálo, o vzrušení ze sporných
míčů nebyla také nouze. Kouzlo
okolní přírody (pod heslem
příroda hraje) mělo svůj vliv bylo docela hodně zajímavých
míčů, kde si matka příroda
zahrála. I rozhodčí se někdy
zapotil. Objevila se řada pravidelných účastníků turnaje, ale i návštěvníků, kteří snad nevynechali ani
jeden ročník. Opět to byla příležitost se setkat s kamarády, se sousedy i s někým, s kým jsem se 40
let neviděl. Asi v 16:30 turnaj skončil, kácení májky se nekonalo, počasí ač trochu bouřilo, vydrželo a
tak pořadatelé připravili ceny pro vítězná mužstva.
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Vítězem se stalo domácí
družstvo
Moráci,
které
v dramatickém
finále
porazilo družstvo Holice ve
třech setech (20:18, 14:16,
15:11).
2.místo: obsadila Holice
3. místo: Opava (Milestovice) – v jejich držení byl
pohár po 2 roky
4. místo: Sv.Kopeček
Po předání cen se za doprovodu hudby od DJ Miloše
posedělo dlouho do noci . Byl
teplý večer červnový…….
/zv/

POČASÍ
Duben 2011
Průměrná teplota byla 12,6 oC, od 10-tiletého normálu odchylka 1,4 oC. Nejnižší teplota byla 13.4.
ráno 2,5 oC. Maximální teplota 25,7 oC byla 23.4. Napršelo nám 55 mm, což je 158 % normálu. Nejvíc
srážek za den bylo 30.4. a to 14 mm. Jasné dny byly 3, zatažených 6, srážkových 13, s bouřkou 7,
což je na duben extrémní počet a s inverzemi 11. Letní 3, což je též vysoký počet. Se silným větrem 6.
Teplotně byl duben nadprůměrný. Srážkově byl nad normálem díky srážkovým dnům na konci měsíce,
předchozí tři týdny měly jen 7 mm.
Extrémní teploty: maximální 21,5 oC a to
1.4.1994, 28,6 oC dne 29.4.1800, minimální –
6,0 oC 1.4.1850. Sluníčko na začátku dubna
vycházelo 6:37 a zapadalo 19:32, na konci
vycházelo 5:39 a zapadalo 20:17.
Květen 2011
Průměrná teplota byla 15,6 oC, od 10-tiletého
normálu odchylka -0,6 oC. Nejnižší teplota byla
4.5. v noci - 6,5 oC, pomrzly hlavně ořechy,
rajčata, brambory, ale i třeba nové výhonky
o
smrků. Maximální teplota 28,6 C byla 24.5.
Napršelo stejně jako v dubnu 55 mm, což je 93 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 27.5. a to 15
mm. Jasných dnů bylo 7, zatažené 4, srážkových 9, s bouřkou 3, s inverzemi 15 a letních 7. Teplotně
byl květen průměrný. Srážkově byl těsně pod normálem.
Extrémní teploty: maximální 27,4 oC 1.5.2001, 29,7 oC 1.5.2005, na konci května 2005 extrémní horo
o
ka až 32,8 C - 29.5.2005, minimální – 1,6 C a to 6.5.1864. Sluníčko na začátku května vycházelo
5:37 a zapadalo 20:18, na konci vycházelo 4:57 a zapadalo 20:59.
/jb/

Víte, že . . . .
……….v rámci sběrových sobot někdo zcizil
mříž na začátku ul. Malinovského v místě nátoku vody do dešťové kanalizace z příkopy
podél silnice ze Sv. Kopečka. TSMO a.s.
v krátkém termínu dodaly mříž novou ……
o
………nezvykle studená rána (až – 3 C v
úrovni 1.patra) devastoval naše zahrádky.
Omrzly brambory i jiná zelenina, vysázené
muškáty, ořešáky a meruňky, které krásně
odkvetly, shodily všechny plody. Příroda se
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pomalu vzpamatovává, ale některé ovoce nebude…
………. v Radíkově se po výskytu včelího moru
opět včelaří. Nově včelstva již staronový včelař
založil, což jste zajisté mohli pozorovat i
v intenzitě opylování v době plného květu
ovocných stromů na svých zahradách …..
………KMČ prověřila možnost opravy jezevčíka. Jeho stav by mohl být zdrojem úrazu dětí a
tak na vyžádání byl odvezen TSMO a.s. Sou-
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časně jsme požádali o instalaci obdobného
prvku do koutku pro naše děti……
………plánované kácení stromů, které ohrožují
vedení 22 kV v lokalitě Požár, v době vypnutí
proudu o které KMČ usilovalo, se i přes příslib
Lesů ČR s.p. neuskutečnilo……
……….došlo k další devastaci našeho „Radíkovského orloje“. Rozbité ochranné sklo, poškozený displej v jednom modulu bude stát
KMČ cca 5 000,- Kč. V sobotu 4.6. byl demontován a bude odeslán výrobci poštou k opravě.
Pokračuje i devastace interiéru čekárny MHD.
Další vandalismus v naší MČ. Nikdo nic neviděl ? ……
………termín přistavení kontejneru na textil
zatím není znám. Vázne spolupráce města
s dodavatelem a tak dle vyjádření odboru ŽP
Magistrátu je toto reálné až ve II.pololetí 2011.
Využijte možnosti odložení textilu pro potřebné
osoby ve městě nebo i u Charity na Roosweltově ulici ……
……… oprava naklánějícího se sloupu veřejného osvětlení na ul. Zedníkova je po urgenci
na TSMO a.s. přislíbena na měsíc červen
2011….
……… v okolí Radíkova bude docela rušno a
to na úrovni mistrovství ČR. Ve dnech 25.-26.
června 2011 proběhne Mistrovství ČR orienťáků na horských kolech s centrem na pevnůstce
v Radíkově. Závod proběhne v lesích kolem

Radíkova a Sv. Kopečka s cílem v areálu chaty
Pod Věží….
……… ve stejný den neděli 26.6.2011 proběhne na okruhu Sv.Kopeček – Lošov – V.Bystřice
– Bukovany – Droždín – Sv. Kopeček Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice mužů i žen.
Start je v 11:00 hod., délka závodu pro muže
180 km. Lze předpokládat úplné uzavření dopravy vč. MHD. Podrobnosti na konci Zpravodaje. Sledujte tisk, vývěsky a jízdní řády MHD
na zastávkách……
……….. někteří místní „junáci“ si našli zábavu
v manipulaci s kontejnery na separovaný sběr.
Došlo k tomuto 2x ve 22. týdnu. Pouštějí kontejnery s kopce, je rozbitá nádoba na tetrapack
na horním stanovišti ul. Malinovského. Sousedi
ví, kdo to byl, ale v rámci „dobrých sousedských vztahů se to tají“. Zkontrolujte co ti vaši
tzv. dospěláci dělají ….
……….. úsilím KMČ a sousedky chátrající
nemovitosti na ul. Malinovského (ostudy to
Radíkova), se v součinnosti se Stavebním
úřadem podařilo, aby ČEZ Distribuce zkrátil
vybudování nové přeložky kabelové přípojky
plánované až na rok 2013. Je hotovo a zbývá
už jen zbourat torzo RD…….
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová, Jindřich
Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Radoslava Chodilová, Miloslav
Pospíšil, Vladislav Hynek, Jiří Šefl, Vlastimil Grygar
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo
dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do
Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislativy magistrát
komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje. Tímto se omlouváme těm,
na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už při narozeninách nebo při narození dítěte….

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 - Pohoda
nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.

/ zv/
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Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce
upravuje svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa
9:00 – 12:00 hod., odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník pan Bc. Jakub Pešata
Výběr poplatků za popelnice byl ukončen. Současně se
provádí i ověřování listin.

1) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze : St 9:00 – 12:00 hod a 12:30 – 17:00 hod
2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny
odvoz BIOODPADU – PÁTEK v liché týdny
3) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Léto s knihou (aneb s knihou na dovolenou) - je příležitost si půjčit hezkou knihu v naší knihovně. Paní knihovnice je tu pro vás a ráda poradí každou středu. Již předem se můžete podívat na
webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní
knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.
/zv/

Městská policie je tu pro vás:
Dne 18.5.2011 proběhlo na radnici za účasti pana primátora a jeho náměstků setkání s nově jmenovanými předsedy KMČ. Přítomní obdrželi
dokument
„Informace o činnosti Městské policie Olomouc“
Městská policie Olomouc v souladu se svěřenými zákonnými kompetencemi plní zadané úkoly při dohledu nad místními záležitostmi veřejného
pořádku, včetně zajištění dohledu nad veřejným pořádkem při zajišťování politických, sportovních a kulturních akcí. V rámci dohledu nad dopravní
obslužností je průběžně reagováno zejména na problematiku statické dopravy.
Na základě „PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA OLOMOUCE“ ze dne 3. 5.
2011 byly pro volební období let 2010-2014 stanoveny v položce BEZPEČNOST tyto priority týkající
se činnosti městské policie:
• U Městské policie budeme podporovat hlavně preventivní činnost – více kontrol okrajových částí
města, sídlišť a parků, dodržování nočního klidu, bezpečnost na veřejných prostranstvích.
• Podpoříme pokračování bližší spolupráce Městské policie s komisemi městských částí včetně
účasti strážníků na jednáních KMČ.
• Podpoříme modernizaci bezpečnostního kamerového systému a instalaci nových mobilních kamer s
důrazem na jejich operativní nasazování v rizikových oblastech.
• Budeme pokračovat v dopravních opatřeních zvyšujících bezpečnost pohybu dětí v blízkosti škol
(diody v přechodech, retardéry).
• Posílíme pravomoci MPO při řešení přestupků v oblasti veřejného pořádku (konzumace alkoholu na
veřejnosti, žebrání, pochůzkový prodej).
• Podpoříme prevenci sociálně-patologických jevů (kriminalita, gamblerství, alkoholismus a ostatních
drogové závislosti).
Přítomnost uniformovaných strážníků a jejich počet v přímém výkonu služby, jejich organizovanost a kvalita výkonu služby má významný vliv na celkovou bezpečnostní situaci
ve městě.
Hlavní důraz je nadále kladen zejména na vystupování, ustrojenost a profesionální přístup k plnění
úkolů založený na perfektním ovládání znalostí potřebných právních předpisů.
Při hodnocení efektivity výkonu služby ze strany občanů, ale i zástupců samosprávy, a hromadných sdělovacích prostředků je velice důležité fyzickou přítomností hlídek strážníků v terénu eliRadíkovský informační zpravodaj 3/2011
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minovat tendence k páchání protiprávního jednání, kdy vzhledem ke stávajícím personálním stavům
nelze pokrýt dostatečným způsobem celé území města. K řešení zjištěných událostí tak dochází dílem
na základě vlastních poznatků a zejména díky oznámení občanů. Tato oblast spolupráce s občany je
pro práci městské policie velmi důležitou, ne-li zásadní.
Mezi vůbec nejzákladnější pilíře spolupráce mezi samosprávou a občanem je třeba vyzdvihnout práci zástupců komisí městských částí, kteří se snaží pro občany bydlící v jednotlivých lokalitách
zajistit prostředí moderní, bezpečné a zejména komunikativní se všemi subjekty, které mohou tento
stav pozitivně ovlivnit.
11..

O
Obbllaasstt vveeřřeejjnnééhhoo ppoořřááddkkuu

Problematika zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku je jedním z klíčových úkolů
městských a obecních policií.
Samostatnou oblastí, kde přetrvává dlouhodobě nespokojenost občanské veřejnosti, je chování a jednání tzv. bezdomovců, podnapilých a intoxikovaných osob, zejména pak na místech
s vysokou frekvencí procházejících chodců u nákupních center, průchodů apod. Jednání těchto osob
je často výrazně ovlivněno množstvím požitého alkoholu, což má přímý negativní vliv na jejich časté
verbální a v některých případech i fyzické útoky jak vůči procházejícím, tak i mezi sebou navzájem.
Na základě těchto negativních zkušeností se stala městská policie iniciátorem legislativní
úpravy zákazu požívání alkoholu a žebrání na vytipovaných místech s využitím potenciálu místní znalosti zástupců Komisí městských částí.
22.. O
Obbllaasstt ddoopprraavvnníí pprroobblleem
maattiikkyy
V rámci dohledu nad dopravní problematikou je každoročně nutno na základě požadavků zástupců
městských částí i samosprávy věnovat pozornost zejména statické dopravě a udržet tak její zátěž ve
snesitelných mezích. K problémovým oblastem v Olomouci i nadále patří zejména nedodržování dopravních předpisů - nepovolené vjezdy vozidel, nepovolené parkování apod. na území celého města,
včetně příměstských oblastí Nemilan, Slavonína, Nedvězí, Chomoutova, Týnečku, Svatého Kopečka,
Radíkova, Lošova, Droždína, Holice a dalších.
33.. Č
Čiinnnnoosstt PPrreevveennttiivvnněě iinnffoorrm
maattiivvnníí sskkuuppiinnyy M
MPPO
O
Základem práce této skupiny je především cíleně oslovovat děti, mládež a seniory prostřednictvím metodicky zpracovaných materiálů se zaměřením na obecné zásady bezpečného chování, práce
policie jako celku a vybraných otázek „ právního minima“, zabývá se také zpracováváním propagačních a osvětových materiálů.
Ve své činnosti Preventivně informační skupina MPO preferuje především realizaci přednáškové činnosti pro školní mládež, pro děti v MŠ a pro postižené děti v ústavech. V menším rozsahu je
tato činnost realizována i na středních školách a středních odborných učilištích. Zvláštní program je
připraven i pro seniory.
O
Okkrruuhhyy ččiinnnnoossttii aa ccíílloovvéé sskkuuppiinnyy:
Mateřské školy - Děti jsou seznamovány se základy bezpečného pohybu v silničním provozu, jak se
chovat při styku s neznámými lidmi nebo například při nálezu injekční stříkačky, atd.
Žáci prvního stupně základních škol - Této věkové kategorii věnujeme velkou pozornost, zejména v
oblasti dopravní výchovy, seznámení žáků s činností městské a republikové policie, přednášková činnost na téma : SÁM DOMA, SÁM NA ULICI, JAK JEDNAT, KDYŽ SE STANU SVĚDKEM
PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, atd. V minulých letech byli oslovováni pouze žáci 4. a 5. tříd, kde přednášková činnost je v délce 2x2 vyučovací hodiny. Z důvodu velkého zájmu učitelů i žáků byli
v letošním školním roce nově osloveni žáci prvních a druhých tříd, kde je přednášková činnost v délce
1 vyučovací hodiny.
V průběhu roku 2010 se podařilo částečně sponzorsky zajistit pro předškolní děti a žáky prvního stupně ZŠ celkem 1000 ks reflexních vestiček pro zvýšení jejich bezpečnosti v rámci silničního provozu.
Besedy pro seniory - Starší občané jsou specifickou skupinou obyvatelstva, která se často stává objektem protiprávního jednání majetkové či násilné povahy, proto se při setkáních zaměřujeme především na informovanost o možných rizicích a jak jim předcházet.
Pro zájemce z řad jejich kolektivů je možnost uspořádat besedy přímo v centrále Městské policie Olomouc spojenou s exkurzí.
Radíkovský informační zpravodaj 3/2011
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Mgr. Magda Václavíková
tisková mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814
mluvci@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

Klub seniorů Radíkov informuje….
V měsících duben a květen jsme střídali posezení v klubovně
s procházkami a zájezdy. 12.4. jsme byli na velikonoční výstavě
v Samotíškách. Výstava byla jako vždy moc hezká. Některé velikonoční ozdoby jsme si mohli zakoupit a použít na zkrášlení našich
domovů, ale současně nám výstava posloužila jako inspirace k vlastní
tvůrčí práci. Po výstavě jsme zakotvili v nové hospůdce U poutníka,
kde je příjemné posezení. Na Sv. Kopečku v restauraci Archa jsme
zavzpomínali na naše mládí při písničkách kapely Plavci.
V Olomouci jsme navštívili
představení skupiny Screamers a v hojném počtu také
jarní výstavu Flora Olomouc.
Magistrát města pro nás připravil 2 zájezdy a to jeden do
Ostravy, kde jsme navštívili
LANDEK PARK – hornické
muzeum (sfárali jsme pod
zem), hrad a výstavu miniaturních staveb – divů světa
v MINIUNI. Vše bylo moc
zajímavé. Druhý zájezd byl
do
Vizovic
s návštěvou
zámku, palírny Rudolf Jelínek
a sklárny. Magistrát nám také
umožnil
prožít
příjemné
odpoledne při živé hudbě ve
Slavoníně. Byla také bohatá
tombola.
4.května
byla
v kostele na Sv.Kopečku 1.pouť seniorů, kde jsme nemohli chybět. V květnu oslavili v klubu krásné
80.narozeniny manželé Mazáčovi. Krásného počasí jsme využili k pěší procházce na Sv. Kopeček a
na občerstvovací zastávce „U Kameňa“ nám potom pivínko moc chutnalo.
/fp/

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (opravovali inventář, zahráli si nohejbal, finišujeme s přípravou na 5. ročník „Netradiční hasičské soutěže“….)


Bude mít náš hasičský sbor konečně svou vlajku/prapor v roce 120. výročí založení?
Od 25.5. je majetkem našeho sboru tato vlajka univerzální tištěná vlajka. Věnovala nám ji společnost
ALERION - specialista na výrobu slavnostních praporů a vlajek z BRNA. Firma dlouhodobě spolupracuje
se Sdružením dobrovolných hasičů a dodala několik
set vlajek pro sbory po celé ČR a do zahraničí. Na
osobní prezentaci jsem získal informace, co výroba
takové vlajky obnáší a kolik stojí. Více informací
osobně na schůzi 27.5.2011. Prozatím si musíme
vystačit s touto univerzální vlajkou, jestli budeme mít
originální svoji vlajku, záleží jen na nás ...
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Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci – Radíkově.
zve všechny na

5.

ročník

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
Nad soutěží převzala záštitu náměstkyně primátora města Olomouce
paní Mgr. Eva Machová

v netradičním požárním útoku

v sobotu 18. června 2011
areál přehradní nádrže v Radíkově.
10.00 hod.
11.00 hod.
11.15 hod.
Přestávka:
po 14.00
po 16.00

Chystání techniky, prohlídka trati
Slavnostní nástup – losování pořadí
První soutěžní pokusy
prezentace ZHT Group s.r.o. – dodavatel požární techniky
Druhé soutěžní pokusy
předpokládaný konec 2.kola

Vyhlášení výsledků do 15 minut po ukončení 2.pokusů !
BOHATÉ OBČERSTVENÍ PRO SOUTĚŽÍCÍ I VŠECHNY DIVÁKY

20.00 hod.

Taneční zábava se skupinou „ AFRESH„
Naši soutěž podporují :

www.sdh-radikov.estranky.cz
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16.4.2011 v 9:00 hod. - sběr šrotu Jaro 2011
Sešlo se nás hodně, podle abecedy : Hanzlík I., Hudec T., Kovačík st., Kovačík ml., Lisa M., Mičkal S.,
Morbitzer A., Morbitzer K., Nemrava M., Prudký Č., Řezníček T., Snášel P., Sobotka J., Titz st. a Titz
ml. Dorazil i Švestka J., když uviděl kolik nás je, šel raději pracovat do autodílny.
Auto již tradičně Avia s řidičem panem Johanesem z Posluchova. Letos bylo železa pomálu, nepomohl ani příspěvek ze Samotišek. Před půl jedenáctou bylo hotovo. Přítomní se následně zabavili
nohejbalem i družným rozhovorem až do půl dvanácté, kdy byl do hasičky donesen z hospody hrnec
guláše + všechny potřebné ingredience. Nutno říci, guláš se opět Edovi povedl. Velká pochvala.



Sobota 14.5.2011 - brigáda od 10.00 hod. (oprava inventáře SDH)
Ruce k dílu přiložili: Lisa M., Prudký Č., Kovačík Jakub, Snášel P, Hudec T, Foukal A., Preiner J., Morbitzer A., Morbitzer K., Nemrava M., Řezníček T. Byla provedena oprava lavic, obroušení, nanesen
nový nátěr, demontovány rozbité dřevěné stoly a lavice, budou vyměněny za nové, nové dřevo zajistil
Prudký Čenda. Dále byly provedeny drobné opravy (schody, nátěr lajn na hřišti….). Pro přítomné bylo
zajištěno malé občerstvení. Brigáda ukončena ve 13.30 hod. Fotograf přítomen nebyl.



5. ročník soutěže v „Netradičním požárním útoku v Olomouci – Radíkově“
18. - 19.června 2011 je před námi - startovní listina je naplněna, ale….
STARTOVNÍ LISTINA 2011 - 5. ročník - stav 17.4. 2011
Kategorie ŽENY :
1. SDH Hlubočky
2. SDH Droždín
3. SDH Rataje (Těšetice)
4. SDH Zdounky -Zlínský kraj
5. SDH Holice
6. SDH Velký Týnec

Kategorie MUŽI:
1. SDH Hlubočky
2. SDH Ol. - Radíkov
3. SDH Ol. - Droždín
4. SDH Rataje (Tešetice)
5. SDH Ostrata – Zlínský kraj
6. SDH Zdounky – Zlínský kraj
7. SDH Ol.- Lošov A

8. SDH Ol. - Lošov B
9. SDH Ol. - Chválkovice X
10. SDH Ol.- Chválkovice A
11. SDH Ol.- Holice
12. SDH Velký Týnec
13. SDH Radíkov u Hr.
14. HZS Rusovce
(Bratislava – SK)

 Co připravuje SDH Olomouc – Radíkov v dalším období
29. - 31.července - Soutěž o pohár starosty obce Kobylí

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/p.b., zv./

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov
Jarní část ligy je v plném proudu a závěr se blíží, mezi hráči panuje pohoda,
mužstvu se daří. V jarní části dvě remízy a jinak samá vítězství. Mužstvo se ze
dna tabulky pomalu a jistě posouvá do horní poloviny. Pokud jde o další osud této
party nadšenců včetně manažera, i když vládne nyní herní pohoda, všem nějak ty roky přibyly…
dostavuje se únava, jsou jiné zájmy. Rozhodnutí s fotbalem skončit je konečné…

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2010/2011 (jaro)
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

03.04.
07.04.
17.04.
21.04.
01.05.
08.05.
15.05.

Věznice Olomouc
Radíkov
Pergola
Radíkov
SK DORESPO Lošov
Radíkov
Veteráni Hlubočky
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Radíkov
FC Liverpool
Radíkov
Rio de Blatec
Radíkov
AMG Daskabát
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2010

VÝSLEDEK
JARO 2011

3:2
1:5
3:2
2:7
3:1
3:0
6:4

5:6
5:5
2:4
3:2
5:5
7:2
0:6
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20.05.
29.05.
03.06.
12.06.

Radíkov
Restoma
Radíkov
PS Beton

Adam Leasing
Radíkov
Zákl.Hnoyland
Radíkov

4:0
1:3
7:2
15 : 2

19.06.
21.06.

SK Kopeček
Radíkov

Radíkov
Modos Olomouc

3:1
1:6

3:0
3:5
3:0

3 :4

/mn/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.
vás zve k nákupům
Grilování sezona je tady, vůně grilování především
v páteční a sobotní večery patří ke koloritu léta. Posezení
s rodinou nebo i s přáteli je příjemnou záležitostí. Prodejna
je jak pro místní občany, tak i pro chalupáře a chataře
dobře vyzásobena. Dostatek něčeho k opékání nebo
grilování včetně dobrého lahvového piva v několika druzích vám poskytne naše prodejna HRUŠKA.
Zajímavé jsou i ceny, o kterých jste pravidelně informováni letáky od HRUŠKY. Na vaše nákupy, ale i
váš prázdninový pobyt v Radíkově se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově.
/zv/

INFORMACE ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU
Organizace MHD v době konání cyklistických závodů – 26.6.2011
Trasa závodů (okruh): Sv. Kopeček, Lošov, Velká Bystřice , Bukovany, Droždín, Sv. Kopeček
Závod bude probíhat za úplné uzavírky komunikací, pouze autobusům bude umožněn průjezd ve
směru jízdy závodu.
Změny v provozu MHD v době cca 10:30 - 17:00 hod.
Autobusová linka č. 11
Linka bude vedena dle upraveného jízdního řádu z hlavního nádraží ve své trase až na výstupní zastávku Sv. Kopeček, ZOO a dále bude ihned bez vyčkávání pokračovat po trase Lošov, Velká Bystřice, Bukovany, Droždín do Samotišek, kde se napojí na svou trasu směr Hl. nádraží.
Na objízdné trase bude linka obsluhovat zastávky v pořadí:
- Sv. Kopeček, ZOO (výstupní zastávka bude sloužit i jako nástupní)
- Lošov
- Lošov, Svolinského
- Bukovany – u přenosného označníku na příjezdové cestě od Velké Bystřice
- Droždín - Horní Úlehla
- Samotišky
- dále stávající zastávky směr Hl. nádraží

Zastávky U Lesa, Radíkov, zahrádky a Radíkov nebudou obsluhovány.
Sledujte informace na zastávkách MHD
KMČ požádal Magistrát o zajištění povolení od Lesů ČR s.p.
k průjezdu osobních vozidel v úseku Radíkov-Pevnůstka-Sv.Kopeček ZOO-Samotišky
Odpověď zveřejníme na vývěskách nebo rozhlasem
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: Doseděl Josef, Zvěřina Jan
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@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00

Uzávěrka 12.6.2011 - vychází: 16.6.2011
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