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

 
Nazout brusle a jde se na to….. 

 

             ….. ani sáňky nepotřebuji…. 

 

Tak jedem ještě jednou… 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

30.11.2009 - 87. RMO  
-Návrh rozpočtu SmOl 
na rok 2010 
 
8.12.2009 – 88. RMO 
-návrh rozpočtu SmOl 
na rok 2010 - 3. čtení 
-okružní křižovatka Ha-
merská 
-petice občanů Černo-
víra a Klášterní Hradisko 
(dětská hřiště) 

-projekt obnovy zeleně Ústředního hřbitova 
v Olomouci 
-partnerská smlouva ZOO - SmOl 
 
15.12.2009 - 89. RMO 
-rekonstrukce OD Prior 
 
22.12.2009 – 90. RMO 
-úprava provozního programu DPMO a.s. v roce 
2010 
-dodatek smlouvy s TSMO a.s. 
-omezení průjezdu kamionů 
-plavecký bazén, ceny vstupného 
-rozpočtové změny 2009 
 
12.1.2010 – 81. RMO 
-majetkoprávní (záměr směny pozemků společ-
nosti TOURIST CENTRUM s.r.o. v lokalitě Ra-
díkov do vlastnictví SmOl) 
-rozpočtové změny 2010  
-aktualizace analýzy rizik SmOl za rok 2009 
-kontrola hospodaření ZŠ a MŠ (zřizovatel 
SmOl) 
-petice „Vánoční trhy“ 
-územní plán Olomouc 
 

26.1.2010 – 92. RMO 
-doporučení ZMO přehodnocení kupní ceny za 
prodej budovy a plochy – Sv.Kopeček, Křičkova 
ul. (bývalé fotbalové hřiště) provozovateli Střed-
ní odborné školy ekonomiky a podnikání s.r.o. 
(cca 8,5 mil.) 
-veřejná zakázka „ZOO Olomouc-informační 
systém“ 
-územní studie Mošnerova 
-dobudování integrovaného systému nakládání 
s odpady 
-Olomoucký hrad 
-střednědobý výhled 2010 – 2013 
 
30.11.2009 – 22. ZMO 
-projekt „Bezbariérová Olomouc“ 
-názvy ulic 
-vyhláška o poplatcích za komun. odpad 2010 
-vyhláška o poplatcích za zábor veř. prostranství 
-změny územního plánu 
-bezúplatný převod hlasových sirén (Lošov, 
Radíkov, Droždín) 
 
31.12.2009 – 23. ZMO 
-rozpočet SmOl na r.2010 
-Aquapark, presentace 
-změny územního plánu 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  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 webo-
vých stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          /zv/    

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Prosinec 2009 (14.12.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-zajištění kácení a náhradní 
výsadby lokalita Horní hřiště 
-předání staveniště na 

investiční akci Malinovského dne 24.11.2009 
-informace z porady předsedů KMČ 
s primátorem, náměstky, vedením organizací 
řízených městem 
-problematika zimní údržby chodníků po změ-
ně vyhlášky 
-zajištění dokumentace ze stavby pro občany 
-schválení plánu jednání KMČ v r. 2010 
 
 

Leden 2010 (18.1.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-přítomnost občanů a jejich připomínky (pro-
blematika studny na ul. Na Pevnůstce, úprava 
rigolů a dešťové kanalizace, problémy kolem 
zimního úklidu, stav propustku Lošovského 
potoka, stavební činnost v areálu pevnůstky) 
-informace ze setkání předsedy KMČ s míst-
ními seniory 
-technické posouzení místní vodárenské nádr-
že 
-opětovné poškození čekárny 
-příprava oslav 750 let založení Radíkova 
-příprava čerpání rozpočtu KMČ v r.2010 
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Plán jednání KMČ v roce  2010   
  
15. února  19,00 hod. 
15. března  19,00 hod. 
19. dubna  19,00 hod. 
17. května  19,00 hod. 
21. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
16. srpna  19,00 hod. 
20. září 19,00 hod. 
18. října 19,00 hod. 

15. listopadu 19,00 hod. 
13. prosince 19,00 hod. 
                               
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v  úvodní  část i  veře jné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce naproti zastávky MHD nástup  v  
Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  /zv/                                                                                                                                       
JARNÍ SBĚROVÁ SOBOTA V RADÍKOVĚ 
 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města 
Olomouce a.s. organizují a zabezpečují „Jarní sběrové soboty 2010“. 

 
V městské části Radíkov proběhne sběrová sobota 24. dubna 2010. Občané našeho měs-

ta tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často  zcela chybně odklá-
dán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na  jeho likvidaci. Kromě 
kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), 
použitý jedlý olej, domácí elektrospotřebiče (ledničky, pračky,  televizory, rádia, PC apod.), zde ob-
čané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a  orga-
nický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. 

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb 
města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. 
 

Kontejnery budou na 
stanoviště přistaveny v 
sobotu od 8:00 hodin a 
ještě tentýž den po 13:00 
hodině budou odvezeny. 
Důrazně žádáme naše 
spoluobčany, aby se odpa-
du zbavovali pouze v tomto 
vyhrazeném čase. 

Závěrem si vás opět 
dovolujeme upozornit na 
možnost bezplatného ulo-
žení kusového domovního 
odpadu včetně domácích 
spotřebičů, použitého jedlé-
ho oleje, drobného nebez-
pečného odpadu i orga-
nického odpadu v areálu 
sběrových dvorů, které 
provozují Technické služby 
města Olomouce a.s. 

Sběrový dvůr v Neředíně – za krematoriem, 

sběrový dvůr v Hodolanech – Chelčického ulice 

provozní doba je úterý až sobota od 9:00 - 13:00 a 13:30 – 17:00 hodin 
 
Také upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpadu a odpadu s obsahem az-

bestu za úplatu ve sběrovém dvoře v Chválkovicích  - ulice U Panelárny. Provozní doba je každý 
pracovní den  od 6:00 - 13:00 hodin. 
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Více informací týkající se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru a 
odpadového hospodářství obecně vám rádi podají na odboru životního prostředí, Magistrát 
města Olomouce, Hynaisova 10, Ing. Karel Dreiseitl 588 488 332, karel.dreiseitl@olomouc.eu  

Využijte těchto možností a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových 
nádob na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání  zhoršuje kvalitu životního pro-
středí, může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná  
o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou poli-
cií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské 
policii. 
                                                                                                                                                                  /kd/ 
 
KMČ upozorňuje, že v měsíci dubnu 2010 bude obnoven systém svozu bioodpadu a taktéž svoz ko-
munálního odpadu z chatových lokalit. Včas bude zajištěna propagace obvyklým způsobem. 
                                                                                                           

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD OD 14.2.2010 
Na základě rozhodnutí RMO ze dne 12.1.2010 dochází z ekonomických důvodů k redukci jízdních řádů MHD 
na jednotlivých linkách. 
Linka č.11:  

- omezení večerních spojů (po 21. hodině pouze hodinový interval)  
- odjezdy od nádraží do Radíkova – pracovní dny i dny prac. klidu: 21:15, 22:15, 23:08, z Radíkova 
21:37, 22:35, 23:28 

- ruší se noční spoj se stávajícím odjezdem v 0:55 hodin ze zastávky Hlavní nádraží do Samotíšek a Dro-
ždína a návazného spoje z Droždína na Hl.nádraží 

Tramvajová linka č.1 – ukončení provozu o hodinu dříve 
Noční linky č. 51, 52, 53 se úplně ruší 
 
Poznámka: Ke změnám dochází i na jiných linkách – podrobnosti viz. webové stránky Magistrátu a nebo 

DPMO a.s.  
                                                                                                                          /zv/                                                                                                                                
POČASÍ  
Prosinec 2009 

Prosinec nás nejdříve naladil na bílé Vánoce, ale potom se počasí obrátilo a Štědrý den byl na blátě. 
Toto počasí vydrželo až do konce roku a na Silvestra dokonce pršelo, takže půlnoční ohňostroje byly 
tlumeny kapkami.  Nejnižší teplota byla 20.12. v noci – 16oC . Maximální teplota 12,3oC byla 1.12. 
Průměrná teplota 0,6oC se od pětiletého normálu liší o 1,2oC a 25 - tiletého o 1,6oC. Napršelo nám 60 
mm, což je 200 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 1.12. a to 11 mm. Jasné dny nebyly, zatažených 
20, srážkových 20,  mrazových 9, ledových 8, se souvislou sněhovou pokrývkou 9, s mlhou 9 a 
s inverzemi 6. 
Za posledních dvacet let byla minimální teplota v prosinci v roce 1996 -26oC a maximální 10,1oC. 
 
Hodnocení celého roku 2009 

Průměrná teplota 10,3oC, od 5 - tiletého průměru odchylka + 0,1oC, od 25 - letého +2,0oC. Maximální 
teplota byla 32,8oC 23.7. a minimální – 16,2oC  9.1. Srážek napršelo 633 mm, což je téměř normální 
hodnota, největší úhrn srážek byl v červnu 101 mm a nejmenší v dubnu 7,4 mm. Jasných dnů bylo 
jenom 35, což je 78% normálu, zatažených 116, srážkových 173, letních 47, tropických 10, mrazových 
38, ledových 31, se souvislou sněhovou pokrývkou 42, s mlhou 55, s bouřkou 29, se silným větrem 28 
a s inverzemi 113. Příroda nás opět překvapila svojí ničivou silou – bleskovými povodněmi, které 
Radíkov naštěstí minuly. Není to jev neobvyklý, ale v takové míře se v novodobých dějinách nevysky-
toval.    
 
 Leden 2010 

Zima začala být zimou až v druhé polovině ledna.  Nejnižší teplota byla 27.1. v noci – 17oC . Maxi-
mální teplota 3,4oC byla 1.1. Průměrná teplota – 3,7oC se od pětiletého normálu liší o – 2,9oC a 25 -
tiletého o – 0,7oC. Srážek bylo 54 mm, což je 192 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 8.1. a to 20 
mm. Jasné dny nebyly, zatažených 20, srážkových 14,  mrazových 9, ledových 21, se souvislou sně-
hovou pokrývkou 29, s mlhou 21 a s inverzemi 12. Obecně se dá říct, že leden byl teplotně pod nor-
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málem, tj. teploty byly dosti nízké. Projevilo se 
to i na počtech běžkařů. Přesto, že byly ideální 
sněhové podmínky ve vlaku v Hlubočkách 
směr Domašov n. Bystřicí, Mor. Beroun se dalo 
sednout.  
Za posledních dvacet let byla minimální teplota 
v prosinci v roce 2002 a to -27°C a maximální 
10,1oC v roce 2008. 

                                                                                                                                                    
/jb/ 

 
Víte, že . . . .  
……….opakovaně došlo k devastaci místní 
čekárny a to v noci z 31.12. na 1.1.2010. To 
nám ten rok pěkně začal. Jedni se baví slušně, 
jiní se musí etablovat vandalským počínáním. 
Poškození bylo nahlášeno na Městskou poli-
cii…… 
……….ač se snažíme jak můžeme, přece jen 
se nám občas drobná chybička do textu naše-
ho Radíkovského informačního zpravodaje 
vloudí. Přece jen jsme v tomto směru amatéři a 
tak se omlouváme….. 
………bohužel k naší nelibosti nemáme infor-
mace o tom, kdo se do Radíkova přistěhoval. 
Vzhledem k tomu nemůžeme poradit kde kdo 
bydlí, a to i v případě když někdo hledá své 

přátele a nebo se dotazuje Policie ČR nebo 
Městská policie……  
……….z našich pozitivních informací stává 
pomalu, ale jistě místní „černá kronika“. O 
víkendu z 30.1. na 31.1. opět „laškovali“ s ma-
jetkem města neznámí vandalové. Utržená 
tabule s názvem ulice „Na Suchých loukách“ 
byla u hospody, kontejner na plasty byl ze 
stanoviště u lesa směr Sv. Kopeček přesunut 
cca 500 m na parkoviště v ulici Náprstkova. 
Všichni jsme klidně spali…….  
……. někdo nám postavil něco na hřiště za 
prodejnou a jaro se blíží ….  
 
                                       / zv /

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ : 
                                 
                                           

Únor: Zdeněk Střelák, Ing. Zdeňka Stojaspalová, Stanislav Šubrt, Doc. 
PhDr. Karel Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena 
Večeřová 
Březen:  Vladimír Stříbrnský Ing., Josef Schwarz, Helena Maiznerová, 
Marie Kubíčková, Jiří Machek  
 
Duben: Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, 
Hana Třísková, PaedDr. Vlasta Zvěřinová, Jiří Mazáč, Marie Titzová, 
Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Karel Drlík, Věra Machková 
 
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 nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.      
 
Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé i občané se rozloučili se zesnulým panem Josefem Eichlerem.                                                                                                                              
                                                                                                                              / zv /  
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Sdělení občanům: 
                                                                                                                

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 – 17,00 
hod. Tel. 585385 296.                                                                                                    
1)  Pracoviště je nyní obsluhováno panem Martinem Tichým. 

Od počátku února 2010 je možné opět platit na místě jak 
popelnice, tak i poplatky za psy. Obnovena je i možnost 

ověřování dokumentů /rodné a oddací listy, smlouvy apod.) Využijte této příležitosti.  
2)  Počínaje 1. týdnem měsíce února 2010 bude odvoz komunálního odpadu v Radíkově ve středu 

probíhat již v první směně (dopoledne) z důvodů omezení provozu skládky v Mrsklesích na jed-
nu směnu. Připravte si popelnice na ulici včas.  

3)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 
     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 
Všem se omlouváme za zhoršené podmínky pro práci u počítače s ohledem na poruchu plynového to-
pidla. 
O případných změnách se informujte. 

4) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
       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. Využijte dlouhých zim-
ních večerů a zapůjčte  si knihu v naší pobočce. 

4)  Zimní údržba je prováděna TSMO a.s. v souladu s ustanoveními nově vydaného Nařízení statutárního 
města Olomouce č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území statutár-
ního města Olomouce v délce 334 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována finančními možnostmi 
města. Podrobnější informace sdělí TSMO a.s. V případě problému se obracejte přímo na dispečink 
zimní údržby TSMO a.s. – 605 201 686.  
Nejen TSMO a.s., ale i místní KMČ uvítá pomoc všech občanů při úklidu sněhu před svými domy tak, 
jak to bylo před platností „nové“ legislativy. Za pomoc všem děkujeme.  

                                                                                                                                                                                      /zv/                                                                 

Městská policie je tu pro vás:   
 

        Dne 29.1.2010 v nočních hodinách proběhla ve spolupráci s Policií ČR bezpeč-
nostně preventivní akce. Cílem bezpečnostního opatření byla kontrola dodržování 
ustanovení příslušných právních předpisů v oblasti ochrany nezletilých a mladistvých 
před nepříznivými vlivy způsobenými užíváním alkoholu a jiných omamných látek. V 
průběhu opatření bylo kontrolováno 50 restauračních zařízení. U 70 kontrolovaných 
mladistvých osob (15 – 18 let) byla v 25 případech  dechová zkouška na alkohol pozitiv-
ní. 
Maximální hodnoty : 
žena 16 let: 1,3 promile alkoholu 
muž 17 let: 1,01 promile alkoholu 

Na opatření se podílelo celkem 17 strážníků městské policie a 6 příslušníků Policie ČR.                                                                                          
                                                                                                                                Lenka Prošková 
                                                                                                      Ředitelství MP Olomouc  
                                                                                                                                                                           Kateřinská 23, PSČ 779 11 
                                                                                                                                                                          Tel.: 585 209 504  
                                                                                                                                                                          E-mail: prevence@mp-olomouc.cz 

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
 Nový rok 2010 jsme zahájili 6.ledna. Bylo to slavnostní posezení jak 
se patří s čerstvými řízky a chlebem. Všichni jsme uctili památku  na-
šeho zesnulého člena pana Josefa Eichlera. Další týden jsme oslavo-
vali hned dvoje narozeniny a to paní Marie Procházkové (60 roků) a 
paní Anny Rešlové (65 roků). Protože máme v Radíkově pořádnou 
nadílku sněhu, na výlety nejsou vhodné podmínky a tak jsme se podí-
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podívali do světa alespoň promítáním DVD. Jednou to byla prohlídka Londýna, podruhé film o Číně. 
Oba filmy byly moc zajímavé a zavedly nás do míst, kam se asi jen tak nedostaneme. Mimo Radíkov 
jsme přece jen vyrazili a to za kulturou do Moravského divadla na představení My fair lady. Zima nám 
docela drží a tak asi i další měsíc budeme trávit v teple našeho klubu. Určitě si budeme mít o čem 
povídat a těšit se na první jarní sluníčko, abychom mohli vyrazit do okolí.  

                                                                                                                                      /fp,ar/ 

„Co jste hasiči, co jste dělali (měli jsme výroční schůzi a zvolili nový vý-
bor, bavili se na hasičském plese, uspořádali dětský karneval…)  

• Výroční členská schůze SDH Olomouc – Radíkov dne 19. prosince 2009 – Hospoda u 
Pulce   

Jednání zahájil starosta pan Mirek Nemrava. 
Přivítal všechny přítomné , zejména hosty a to 
zástupce HZS /major Karlec/, zástupce 
odboru ochrany města Olomouce, zástupce 
Hanáckého okrsku, hosty z okolních sborů 
z Lošova, Droždína, Holice, Chválkovic a 
Olomouce - města a též zástupce KMČ Radí-
kov – br. Zvěřinu. Minutou ticha přítomní 
vzpomenuli všechny bratry hasiče, kteří již za 
rok 2009 nejsou mezi námi. 

- S ohledem na to, že schůze 
byla spojena s volbou no-
vého výboru, musela být 
zvolena volební komise. 

- Následovala zpráva o 
činnosti za rok 2009 – tuto 

zprávu zpracoval a přítomné s ní seznámil Petr Bernard. Jak je již pravidlem – sklidila zaslou-
žený potlesk. Zpráva byla doplněna prezentací fotografií k právě čtenému textu. 

- Dalším bodem bylo seznámení s pokladní zprávou - zprávou revizní komise + plánem investic. 
Slovem provázel bratr Čestmír Prudký. Z pokladní zprávy bylo patrno, že jsme hospodařili 
v roce 2009 velmi vyrovnaně / celková bilance z předběžné zprávy -180,- Kč , stav financí přes 
47 000,- Kč/. 

- Čtvrtým bodem schůze bylo předání ocenění našim členům Markovi Chodákovi, Petrovi Ber-
nardovi a Davidu Veverkovi za 20 let členství v našem Sboru. Prvně jmenovaný bohužel nebyl 
přítomen. Ocenění a pamětní list předali starosta a velitel Sboru.  

- Členská základna 
odhlasovala příspěvek 
sboru pro členy, kteří se 
účastní výjezdů a soutěží 
ve výši 100,- Kč a dále 
se odhlasoval kredit pro 
místní družstvo malé 
kopané pro případ, že 
nebude zajištěn sponzor. 
Následovalo hlasování o 
složení výboru pro 
volební období 2010 – 
2015. Slovem provázel 
předseda volební komise 
bratr Aleš Morbitzer. 
Volba proběhla bez 
komplikací, výbor byl 
zvolen 32 hlasy pro, 2 se 
zdrželi hlasovaní.  Před-
seda volební komise 
seznámil přítomné s navrhovaným složením výboru pro volební období 2010 – 2015. Výbor bu-
de pracovat v následujícím složení: 

* starosta SDH – bratr Nemrava Miroslav 
* velitel SDH – bratr Prudký Čestmír 
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* jednatel – bratr Morbitzer Karel 

* hospodář – bratr Bernard Petr 

* člen výboru : Hudec Pavel, který bude současně působit jako zástupce starosty, Smrkta Vlas-
timil, který bude současně působit jako preventista. 

*  členové výboru : Švestka Jiří, Zvěřina Jan, Snášel Karel, Řezníček Tomáš a Hanzlík Ivo 

- Další bod - slovo velitele sboru Čestmíra Prudkého. Vysoce zhodnotil třetí ročník naší soutěže, 
poděkoval městu a KMČ Radíkov za podporu, připomenul zásahy a účast na soutěžích za 
uplynulý rok, okomentoval výměnu velitele soutěžního družstva, odbornou přípravu a přivítal 
nové členy sboru bratra Sobotku a Kovačíka.  

- Po závěrečném slově starosty Mirka Nemravy následovala s napětím očekávaná fotoprojekce 
z našich archívů připravená bratrem Alešem Morbitzerem. Tentokráte na téma: Kuchařské 
umění našich členů, Pokladní si žije na vysoké noze, Odhalení příčiny neúspěchu našeho druž-
stva na závodech v Kobylí, Střed globálního oteplování v Radíkově.  Presentace byla opět vý-
borná, dokázala zaujmout i pobavit přítomné členy i hosty.   

• Plánované akce SDH Olomouc – Radíkov v roce 2010 (118 let SDH)….. 

Leden    Výroční schůze a ples  

            23.leden 2010     Tradiční hasičský ples 2010 - premiéra hudba MERLIN 
            6.únor 2010   4. dětský karneval ( POZOR ZMĚNA !!! ) 
                                                                       Co takhle společně na běžky ?  
     Bowlingový turnaj  
            Duben                Sběrová sobota 
            1.květen 2010                                      Stavění májky 
                                            1. hasičská soutěž - okrskové kolo 
            5.červen 2010                                     Kácení Májky – nohejbalový turnaj 
            26.-27.červen 2010                4. ročník soutěže v Netradičním požárním útoku v Radíkově  
           24.-25.červenec 2010               Pohár starosty SDH v Kobylí 
           Srpen              ŽENATÍ : SVOBODNÍ – fotbálek o sud piva 
              Cvičení na vodě / raftu  
           4. - 5.září 2010                                   Spolupráce na oslavách 750. výročí založení Radíkova 
           Říjen              Sběrová sobota 
           Říjen              Drakiáda a burčákový košt 
           Listopad                                    Společné cvičení sborů MmOL 
              Zájezd na Jižní Moravu – vinný sklep 
           5.prosinec 2010                Mikulášská nadílka 
         18.prosinec 2010               Valná hromada za rok  2010 

• Výroční schůze sborů Hanáckého okrsku byly v lednu…………. 

Naplno se zástupci místního SDH účastnili výročních schůzí okolních Sborů našeho okrsku. A rozhodně 
tam nebyla nuda : 

9.1. SDH Lošov – Náš delegát Vlastík Smrkta si pochvaloval rychlost schůzování v Lošově. Začalo se v 
9.15 hod a v 9.45 již padla a došlo na občerstvení v podobě guláše. Je vidět, že v Lošově nemají rádi 
prostoje. Rychlost umocnil i fakt, že se na výroční schůzi nesešel potřebný počet členů, aby proběhly 
řádné volby a patrně se bude muset improvizovat. 

9.1. SDH Chválkovice - 9:00 Naši delegáti byli Nemrava Mirek a Hudec Pavel. Asi největším překvape-
ním pro naše borce byla na základě voleb změna pozice velitele, kdy působení ve funkci velitele po 
dlouhém funkčním období ukončil bratr Brázda, velká to ikona Sboru z Chválkovic. Starostou Sboru se 
stal bratr Šafařík Bernard mladší. 

10.1. SDH Droždín - 10:00 Morbitzer Karel a Bernard Petr. Co zkrátili schůzování hasiči z Lošova, to na-
stavili bratři a sestry z Droždína. Schůze se nám protáhla na dvě a půl hodiny, což je asi nový rekord 
okrsku ?! I zde došlo k volbám výboru a pro delegáty bylo překvapující, že na pozici starosty došlo ke 
generační výměně a po dlouhých letech funkci starosty předala na základě volby starostka sestra Práši-
lová. Za její dlouholetou činnost ve funkci se jí dostalo zaslouženého poděkování. Samotnou schůzi pak 
zpestřilo milé vystoupení mladých hasičů, pýchy to Sboru v Droždíně.   

Další výroční schůzí byla valná hromada v Holici. I této schůze jsme se účastnili. Jak jsem zaslechl z ku-
loárů a podle dotazů zvědavců z celého okrsku, zápis z jejich schůzování je předmětem zájmu mnoha 
čtenářů a jistě nám zvedne návštěvnost našich stránek. Kdo chce vědět více, tak je třeba na  : www.sdh-
radikov.estranky.cz 
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• Hasičský ples 2010……. 

Ti kdo přišli,  se jako vždy dobře bavili. Tentokráte 
všem zahrála kapela MERLIN. A jelikož na strán-
kách sboru není k plesu žádný komentář, tak 
z fotogalerie lze konstatovat, že hlavní cena 
bohaté tomboly zůstala opět v Radíkově (bratr 
Tomáš Řezníček) a ještě k tomu mezi místními 

hasiči.. (trochu to připomíná tombolu na plese v Brně). 
Závěrem hasiči vzkazují: „Děkujeme všem náv-
štěvníkům, sponzorům a spoluobčanům za aktivní 
spolupráci!“  

• Dětský karneval – sobota 6. února 2010 

I letos uspořádali hasiči pro děti již tradiční dětský karneval. Bohužel tentokráte se hospoda zcela nena-
plnila (jen 20 dětí) a tak o to větší byl prostor 
pro dětské radovánky.  O dobrou náladu se 
svým humorným komentářem staral Petr 
Bernard a hudbu zajistil jako vždy DJ Miloš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz 
                                                                                                   

/km/ 
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Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
 
           V současné době probíhají kondiční přípravy mužstva v hale v Hlubočkách. 
Posily do blížícího se jarního zahájení zatím nejsou. Přesto věříme, že zvítězí 
duch kolektivu a mužstvo naváže na úspěšnou podzimní část III. ligy, skupina 

„C“.                                                                                                                                 
                                                                                                                              /mn/                                                        

INZERCE 
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.  
vás zve k nákupům 
 
Místní 

prodejna, 
tak jak to 
po svát-

cích vánočních a novoročních bývá, žije v poklidu 
v očekávání vyšších tržeb. Ty by měli zajistit i 
pracovníci stavby, která se s jarem naplno 
rozeběhne. Jako každoročně přibudou mezi 
zákazníky i místní chataři a chalupáři. Prodejna je 
dobře zásobená a tak si zajisté každý vybere. Nově 
se u prodejny objevila klec s lahvemi propan butanu, 
které prodejna nabízí. Zajisté toto uvítají ti, kteří 
nemají plynofikaci a naši chataři a chalupáři.  Na 
setkání s vámi se těší personál prodejny. 
Dále běží otevření prodejny od 7,00 hod. tak, aby si děti jedoucí do školy mohly nakoupit čerstvé svačinky. 

 
                                                                                                                                               /zv/ 
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