Radíkov
Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

Správní obvod: Hranice

GPS souřadnice: 49.596092N, 17.672185E

Nadmořská výška: 506 m n. m.

První pís. zmínka: 1353 (666 let)

Počet obyvatel: 161

PSČ: 753 01

Adresa URL: www.obecradikov.cz

Současnost obce Radíkov
V obci proběhla v roce 1998 rekonstrukce veřejné elektrické sítě, veřejného osvětlení, výměna oken
v kulturním domě. Vodovod je obci od roku 1976. Za vesnicí je přehradní nádrž, do kterého vtéká
pravostranný potok z Lukavce a u ní je úpravna pitné vody. V r. 1998 provedla se rekonstrukce a vyčištění
vodní nádrže na pitnou vodu. Při vypouštění nádrže bylo nalezeno velké množství raků, kteří byli
nasazeni do místních potoků. V katastru obce je umístěn vodojem. V r. 1999 prasklo laminátové dno
vodojemu a naštěstí téměř celou opravu uhradil okresní úřad. Při plynofikaci obec v r. 2000 proběhla
oprava vodovodního potrubí v obci, kde na místo litinových trubek byly položeny trubky plastové. Plynofikace
obce proběhla v loňském roce. V loni se dokončila revitalizace vodní plochy. Jedná se o vodní nádrž a
suchý poldr do kterého teče potok z Hanzlovce a při rozvodnění vznikaly v lese velké škody. Proběhla
úprava veřejného prostranství před kaplou svatého Václava. Mezi výhledové záležitosti patří
zřízení čističky odpadních vod a rekonstrukce kanalizace. Radíkov je navržen na zařazení do
Přírodního parku Oderské vrchy, protože jsou zde ideální podmínky k rekreaci.
Přestože je Radíkov malou vesničkou, žuje se tu na plné obrátky. Pravidelně se zde konají obecní
zábavy, hasičské soutěže, v kulturním době bývá hasičský ples, vystupuje zde divadelní soubor Tyl
Drahotuše. K dispozice je místní knihovna. Myslivecké sdružení pořádá každoročně hon. Za bývalou
školou je tenisový kurt, na konci obce fotbalové hřiště s výletištěm, které převážně využívají
hasiči. Místní si postavili osvětlení u rybníka, aby se mohli v zimě oddávat bruslení a hokeji. Za
obcí se od r. 2002 buduje golfový areál. V provozu je cvičná louka a tři provizorní jamky.
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