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

Milovníci pořádné zimy si letos opravdu přijdou na své. Dostatek sněhu, teploty klesající i pod
- 22o C a vytrvalost s jakou paní zima panuje dává zabrat nám všem. Máme za sebou asi polovinu zimního
období. Střídají se mrazivé slunečné dny s těmi méně sympatickými, které doprovází inverze. Ta působí
nepříznivě zejména na starší lidi. I když se den znatelně prodlužuje, přece jen je to pravé hřejivé jarní
sluníčko ještě hodně daleko……
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):

-plán akcí zastávek MHD a veřejného
osvětlení na rok 2006
-spolupráce s exekutorskými úřady

dne 20.12.2005 - 85.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-ZOO, povolení nákupu zvířat
-veřejná zakázka,
pojištění majetku
města
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny
(likvidace škod na
Hor.náměstí-vichřice
-problematika měření rychlosti
činnost odboru vnitřního auditu a kontroly
-matrika

dne 24.1.2006 – 87.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2006
-objekt občanské vybavenosti Chomoutov
-sportovně rekreační areál Lazce
-dětské hřiště Bezručovy sady
-centrální registr firem
-plán akcí Chodníky 2006
-ISPA I a ISPA II
-koncepce jednotek sboru dobrovolných
hasičů
-příspěvky z oblasti sportu
-Denisova-Pekařská (rekonstrukce)
-Jeremenkova ul, IV. a V.etapa

dne 10.1.2006 – 86.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2006
-doprava do Olomouc CITY
-platové zařazení ředitelů škol

Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení
kopie) na informačním centru vedle orloje
v budově radnice na Horním náměstí 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
Prosinec 2005
-projednání došlé pošty
-jednání s Městskou policií
-územní řízení na RD
parc.č.120 a 121 ul. Malinovského
-návrh Ing.arch.Obenause na spolupráci
s KMČ
-Vánoce 2005 v Radíkově
Leden 2006
-jednání se zástupcem SNO p.Malíkem,
oprava světlíku na střeše objektu Náprstkova, opravy budovy prodejny
-jednání hasičů ve věci plesu s nájemcem
hostince
projednání schůzky projektanta Ing. Sáblíka s občany k akci Kanalizace Radíkov
-záměr obnovy tabulí s názvy místních ulic
-informace o způsobu výběru poplatků za
popelnice v roce 2006

Plán jednání KMČ v roce 2006
20.února
18,00 hod.
20.března
19,00 hod.
18.dubna
19,00 hod.
15.května
20,00 hod.
19.června
20,00 hod.
17.července
20,00 hod.
21.srpna
20,00 hod
18.září
19,00 hod.
16.října
19,00 hod.
20.listopadu
18,00 hod.
18.prosince
18,00 hod.

Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Jednání je veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomoucko.cz/radikov

/zv/
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AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“
Příprava této akce nabírá na obrátkách. V úterý 7.února 2006 v 16,00 hod a 17,00 hod.
se uskutečnilo v budově KMČ č.21 ul. Náprstkova 1 v místnosti Klubu důchodců setkání občanů se zástupcem investora, pracovnicí odboru investic Magistrátu města Olomouce paní
Cabicarovou a projektantem stavby Ing.Sáblíkem z Agroprojektu Olomouc. Vše navazuje na
již dříve projednané věci a cílem je upřesnit a případně aktualizovat místa napojení občanů
na kanalizační řadu, a to především u nových RD nebo u RD, které s odstupem roků změnily
svého vlastníka. Pokud jde o majitele chat a rekreačních chalup, kteří mají své objekty
v místě trasy kanalizace, je třeba počítat s tím, že budou v určitých místech zřízeny odbočky
pro napojení (nikoliv u každé parcely).
/zv/

ZIMA, KTEROU MNOZÍ Z NÁS NEPAMATUJÍ, PŘIDĚLÁVÁ VŠEM STAROSTI.

Při
posledních
dvou
sněhových
kalamitách
v lednu opět došlo k vyhrocení
situace
v oblasti
dopravy prakticky na celém
území
republiky.
Nevyhnula se tomu ani
městská část Radíkov.
Dokonce zde došlo k menší
dopravní nehodě na ulici
Malinov-ského
mezi
autobusem MHD a osobním
autem v důsledku zúžení
vozovky
sněhovými
bariérami.
Důvodem tohoto článku
je informovat o právních
podmínkách, které vyplýva-jí ze zákona 361/200 Sb. Zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích a zaměříme se na § 25, který mimo jiné říká: (3) Při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Když se podíváte na komunikace v Radíkově, tak tyto podmínky pro parkování aut nesplňuje prakticky
žádná ulice, ani na pohled nejširší ulice Malinovského. Jinak řečeno, kdo parkuje u kraje kterékoli ulice, dopouští se vážného dopravního přestupku a vystavuje se tak nebezpečí nasazení
botičky a pokutě. To představuje tak 900 Kč z vlastní kapsy. Podobná situace, ve smyslu porušení zmiňovaného zákona, je parkování ve vjezdech a na chodnících. Tohle se děje především na ulici Malinovského a na ul.Zedníkova. Dosud bylo porušování předpisů tolerováno
jak Městskou policií, tak Policií ČR. Bohužel nastalé problémy s odklízením sněhu a odvozem komunálního odpadu uvedly věci do pohybu. Pokud nebudou upozornění účinná, dojde
na sankce a ty jsou velmi citelné. Komise městské části nemá podle statutu pravomoc řešit
tyto konflikty a problémy, může jen upozorňovat na porušení předpisů a žádat sjednání nápravy. Ze situace, že každý chce parkovat u svého domu a mnohdy není ani ochoten si upravit
vjezd na svůj pozemek a tam odstavit své vozidlo, dochází k problémům. Jedni si stěžují, že
nemají odhrnutou komunikaci, že nepřijeli popeláři, ale sami k tomu vytvořili problém nejen
pro sebe, ale i pro své sousedy. Osádky pluhu i popelářského vozu se zcela logicky nechtějí
vystavovat problémům spojeným s poškozením zaparkovaného vozidla nebo oplocení.
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Abychom předešli těmto nepříjemnostem, žádáme všechny dotčené občany o vstřícnost a
toleranci vůči ostatním spoluobčanům. Zima netrvá věčně a těch několik dní v roce, kdy padá
sníh, se dá přece zvládnout v klidu.
/jb/

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K POPLATKŮM ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POPLATEK BUDE MOŽNO PLATIT NA DETAŠOVANÉM PRACOVIŠTI MAGISTRÁTU V OLOMOUCIRADÍKOVĚ V MĚSÍCI BŘEZNU A DUBNU 2006 !!
I pro rok 2006 byl systém platby ponechán v platnosti a zastupitelstvem statutárního města Olomouce dne 13. 12. 2005 byla schválena vyhláška č. 11/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce
(dále jen "vyhláška"). Poplatek i nadále je ve výši 492,-Kč.
Oproti předcházejícím rokům přináší vyhláška zásadní změny v platbě poplatku. Byly zrušeny dosavadní
úlevy za včasnou úhradu do 31. 3. a sjednocen termín platby poplatku do 31. 5. Osvobození ve výši 50 %
bylo přiznáno všem dětem, které nedovrší 16 let.
Kdo je tedy poplatníkem a jaká je výše poplatku?
Podle této vyhlášky musí každý občan s trvalým bydlištěm na území města Olomouce zaplatit místní
poplatek ve výši 492,- Kč na kalendářní rok 2006.
Jaké je ve vyhlášce zahrnuto osvobození?
1) Od poplatku jsou dle vyhlášky osvobozeni poplatníci, kteří nemusí svůj nárok na osvobození
žádným způsobem prokazovat, jde o:
a) poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let věku - letos jde o osoby narozené v roce 1926 a
starší
b) poplatníky narozené v příslušném kalendářním roce - letos jsou to děti narozené v roce 2006
(Tyto dvě skupiny osob neplatí poplatek, neboť jsou v plné výši osvobozeny.)
c) poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce nedovrší 16 let - jde o nově zavedené osvobození ve
výši 50 % poplatku, které se pro letošní rok týká dětí narozených v roce 1991 a mladších, tito poplatníci zaplatí poplatek ve výši 246,- Kč za kalendářní rok 2006.
2) Jako v předcházejících letech je ve vyhlášce zachována možnost osvobození pro další skupiny
poplatníků, kteří však již svůj nárok na osvobození musí oznámit a nárok na osvobození řádně doložit, jde o:
a) osoby umístěné v domovech a penzionech pro důchodce, léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních, poskytujících sociální služby s celoročním pobytem,
b) osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
c) osoby zdržující se v zahraničí delší dobu než 1/2 roku,
d) děti umístěné v dětských domovech,
e) čtvrté a každé další dítě v rodině, nedovrší-li tyto děti v daném kalendářním roce 16 let,
f) ve výši 50 % studenti denního studia škol mimo město Olomouc, kteří se prokáží dokladem o zajištění
ubytování v daném místě a potvrzením o studiu příslušné školy.
Oznámení o nároku na osvobození s příslušnými doklady prokazujícími nárok na osvobození musí
být na oddělení poplatku za komunální odpad podáno do 31. 5. 2006, jinak nárok zaniká. Skutečnost
zakládající nárok na osvobození od poplatku, která nastala až po 31. 05. 2006, je poplatník povinen
oznámit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vzniku, jinak nárok také zaniká.
Jaká je splatnost poplatku a způsob platby poplatku?
Oproti předcházejícím vyhláškám, kde byla možnost splatnosti poplatku ve dvou splátkách, byl pro letošní
rok termín splatnosti poplatku sjednocen.

Poplatník je povinen uhradit celý poplatek do 31. 05. 2006.
Poplatek lze platit složenkou, která je k dispozici na oddělení poplatku za komunální odpad, dále hotově v
úřední den v pokladnách na oddělení poplatku za komunální odpad Magistrátu města Olomouce, Švédská
6 nebo převodem z účtu (příkaz k úhradě se nachází na druhé straně složenky). Pro bezhotovostní platbu
je nutné vyplnit č.ú. 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol uvést rodné číslo
bez lomítka (např. je-li rodné číslo 160313/351, je třeba uvést do specifického symbolu číslo 160313351).
Neuvedení správného variabilního a specifického symbolu může mít za následek pozdní identifikování platby. Při platbě v hotovosti je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.

Radíkovský informační zpravodaj 1/2006

4

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba),
např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu.
Co když dojde v průběhu roku k přihlášení či zrušení trvalého pobytu nebo úmrtí?
Pokud se občan přihlásí k trvalému pobytu na území města Olomouce v průběhu kalendářního roku, platí
poplatek za poměrnou část roku. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující stav na konci měsíce (např.
přihlásí-li se k pobytu 30. 6. 2006, platí již za měsíc červen, tedy poplatek bude činit 7 x 41 Kč, tj. 287,- Kč).
Při přistěhování je poplatník povinen zaplatit poplatek do 20. dne následujícího měsíce, nemusí to však být
dříve než 31. 5. 2006. Pokud se v průběhu roku poplatník odstěhuje a vznikne mu tímto přeplatek na poplatku za komunální odpad, může si o vrácení přeplatku požádat na oddělení poplatku za komunální odpad
osobně nebo písemně. Přeplatek se ze zákona vrací pouze na základě žádosti poplatníka, a to pouze pokud je vyšší než 50,- Kč.
V případě úmrtí poplatníka je přeplatek nebo nedoplatek na poplatku součástí dědického řízení a je
nutno nárok uplatnit u notáře.
Co hrozí, jestliže poplatek není zaplacen včas?
Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou)
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Bude-li vymáháním pověřen soudní exekutor, zaplatí dlužník vedle základní dlužné částky a jejího navýšení
mnohonásobek dlužné částky představující náklady exekutora.

MÍSTNÍ KNIHOVNA MÁ NOVOU KNIHOVNICI
Počátkem února 2006 došlo k výměně knihovníka v místní pobočce Městské knihovny
v Olomouci – Radíkově. Dochází ke změně půjčovního dne a tím je od 1.února 2006 vždy
středa. Knihovna bude otevřena v době od 15,00 do 17,00 hod. Najděte si i vy v tomto
zimním období chvilku a přijďte se seznámit s fondem této naší malé knihovny. Mezi tituly
najdete např.:
Sven Hassel – Komisař (válečný román), Louise Bagshawe – Svět ti leží u nohou (román pro ženy),
Donna Hay-Dokonalá sestra (román pro dívky), Robert Rais – Rukojmí (krimi), Ivan Binar – Kilo jablek
pro krále (pro děti), R.L.Stine – Úsměv prosím..přichází zlo (horror)

V současné době provádí centrála Městské knihovny vkládání všech titulů do počítače a tak
předpokládáme, že na stránkách KMČ budeme zveřejňovat seznam knih k zapůjčení v místní knihovně.
Roční členský poplatek pro dospělé je 40,-Kč, děti a důchodci 20,-Kč. Na vaši návštěvu se
těší
/Helena Večeřová/

Víte, že . . . .
.......podle předběžné informace odboru ŽP Magistrátu pamatoval rozpočet
města na rok 2006 i na pilotní projekt
týkající se nakládání s biodpadem, který bude realizován v městské části Radíkov ve spolupráci odboru ŽP Magistrátu, TSMO a.s. a naší KMČ. O nastartování akce v jarním období budete
včas informováni. Jednání k této problematice se uskuteční
7. února na
odboru životního prostředí …
……..v letošním roce bude z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury a
rozpočtu města Olomouce realizována
cyklostezka mezi Chválkovicemi a Samotíškami. Náklady dosáhnou částky
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11 mil. Kč. Zajisté budou spokojeni
nejen cyklisté, ale i motoristé….
……..nový kruhový objezd v Samotíškách bude dokončen v měsíci květnu
2006 včetně všech konečných úprav
jako je ozelenění, vodorovné dopravní
značení apod. ……
…….vlivem sněhu zúžená komunikace
na ul.Malinovského si vyžádala od
TSMO a.s. nasazení čelního nakladače
včetně auta na odvoz sněhových bariér.
Akci „pomohla“ i kolize autobusu MHD
s osobním autem…
…….krutá zima, teploty klesající pod
22o C se nám všem asi hodně prodraží.
Radost z toho mají především prodejci
5

plynu. Ale ruku na srdce, asi by se už
mnohým z nás nechtělo vracet k rannímu zatápění, vymetání kotle a podobným kouskům. Pohodlí bohužel
něco stojí. A to máme ještě před sebou
celý únor a asi i kus března……
………radíkovská hospoda „U Martičky“
zcela zamrzla. Objevil se na ní nápis
otevřeno od 1.4.2006. To tu ještě nebylo !! Vrátit tomuto zařízení pověst dobré hospody, na kterou je spolehnutí,
kde se dá občerstvit a taky něco sníst,
bude chtít asi pořádného dobrodruha a
kus poctivé práce. A tak běžkaři a turisté, kteří se zde dříve zastavili, se Radí-

kovu zdaleka vyhýbají a zastaví se raději na RS chata Pod věží nebo na Posluchově........
…………………místní rybáři se musí
letos pořádně činit s prosekáváním ledu
na vodárenské nádrži. Silné mrazy
neustále obnovují ledový krunýř i na
vysekané díře……..
………Magistrát pořídil pro městskou
část Radíkov novou rozhlasovou
ústřednu, která nahradila dosluhující,
která pochází cca z r.1970……
/ zv /

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v únoru
Zdeněk Střelák, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr. Karel Frank CSc,
Miluška Sedláčková, Anežka Pospíšilová, Marie Schwarzová,
Helena Večeřová
v březnu
Ing. Vladimír Stříbrnský, Josef Schwarz, Helena Maiznerová, Marie
Kubíčková, Milan Krumpholc, Jiří Machek
v dubnu
Marie Aleňáková, Jaroslav Tříska, Jaroslava Nádeníčková, Jiří
Mazáč, Marie Titzová, Jaroslav Nádeníček, Zdeněk Pospíšil, Věra
Machková
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích.

Blahopřání: Manželům Simoně a Zbyňkovi Večeřovým blahopřejeme k narození dcery Markétky. Rodičům přejeme jen samé radosti a všem hodně zdraví.
/ zv /

Sdělení občanům:
1) Místní pobočka Městské knihovny je otevřena každou středu od
15 hod. do 17,00 hod.
2) Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385 296. Pro
vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské
zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod. Je možno opětovně zaplatit
poplatek ze psů za rok 2006.
/zv/
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Městská policie je tu pro vás:
Městská policie a její základní úkoly:
- městská/ obecní policie je orgánem obce, kterou zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
- úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví
zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon (např. zákon o přestupcích,
zákon o provozu na pozemních komunikacích…)
- městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na
území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy
- každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni požadovanou pomoc poskytnout
- městská policie spolupracuje s Policií ČR
Městská policie v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podle zákona
o Obecní policii č. 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
- přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.
Jedním z úkolů z této oblasti je i dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství v
souvislosti s chovem psů.
Tato problematika je upravena vyhláškou Statutárního města Olomouce č. 8/2005 o
udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Olomouce.
Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v souvislosti s chovem psů je řešeno následovně:
Osoba, které je pes svěřen nebo která psa doprovází, je povinna neprodleně odstranit nečistoty, jejichž původcem je pes (např. exkrementy) a které bylo způsobeno na veřejném prostranství či veřejně prospěšném zařízení včetně záhonů, trávníků apod. a tyto nečistoty odložit do
odpadkové nádoby.
Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky vykonávají Městská policie Olomouc a pracovníci odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Toto oprávnění
má i Policie ČR. Porušení této povinnosti je přestupkem dle § 47 písm.d. zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Strážník může za tento přestupek
uložit blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč, nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu,
který má možnost uložit sankci až do výše 30 000 Kč.
Tisková mluvčí: Lenka Prošková
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Klub důchodců Radíkov informuje
Poprvé v roce 2006 jsme se sešli 4. ledna, a to abychom
nejen bilancovali rok minulý, ale i připravili akce na ten rok
letošní. Bylo to trochu slavnostní setkání a tak nechybělo ani
malé pohoštění pro přítomné. Pozvání přijal i předseda KMČ
Ing.Zvěřina, který popřál všem do nového roku 2006 hodně
zdraví a pohody a současně odpověděl na některé dotazy týkající
se problematiky této
městské části. Aktivity
činnosti našeho KD v
roce 2005 byly všemi
přítomnými hodnoceny
velmi dobře, poděkování
patří všem, kteří se na
programu podíleli nebo
přispěli k jeho zajištění.
Naše
činnost
slouží
starším občanům, kteří
se chtějí scházet se
svými
sousedy
a
kamarády při kávě na
besedách,
zajímavých
přednáškách, při sledování videa a nebo si
zasportují na rotopedu.
Oblíbené jsou i turistické
vycházky po okolí, návštěvy divadla a různých výstav. Hodně zájemců se účastní autobusových zájezdů, které
připravuje sociální odbor Magistrátu. Rádi si někteří z nás zajdou i na tancovačky seniorů ve
Slavoníně. Zajímavé činnosti i pro ty, kteří jste nás doposud nenavštívili. I těm, kteří jsou zatím doma a o činnosti KD si jen něco přečtou nebo uslyší od sousedů nabízíme členství v
KD v Olomouci-Radíkově. Scházíme se každou středu v KD ul.Náprstkova 1 a to v době od
14,00 – 18,00 hodin. Od března nebo dubna 2006 budeme moci využívat v klubu i možnost
připojení na internet. Těšíme se na vaši návštěvu.
/ar,jsch/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….“
V sobotu 17.prosince 2005 v 9,30
hod. se v místní hospodě u
Martičky sešli na své bilancující
valné hromadě členové Místního
sboru
dobrovolných
hasičů
v Olomouci - Radíkově. Jednání
valné hromady řídil starosta sboru
bratr Mirek Nemrava, za předsednickým stolem zasedl dále hospodář sboru bratr Petr Bernard a
velitel zásahové jednotky bratr
Čestmír Prudký a bratr Aleš Morbitzer.
Podrobná hodnotící zpráva zpracovaná bratrem Bernardem bilancovala vtipnou formou aktivity
členů SDH, a to jak v segmentu
Radíkovský informační zpravodaj 1/2006
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odborné práce na úseku hasičiny, tak i v oblasti kulturní, sportovní i brigádnické činnosti. Rok
2005 přinesl i 3 zásahy členů sboru v místě. Spokojenost přítomných členů SDH byla i se
stavem účtu místních hasičů v peněžním ústavě. Novinkou bylo, že každý měl k dispozici na
stole „plán akcí SDH na rok 2006“.
Přítomni byli zástupci okolních SDH
z Hanáckého
okrsku,
dále
zástupce
Magistrátu odboru ochrany v osobě p.
Švestky, dále garant našeho okrsku pan Ing.
Jiří Kropáč z HZS kraje, ale i zástupce místní KMČ.
- zástupci místního SDH se účastnili valných
hromad SDH Droždín, SDH Lošov, SDH
Holice a SDH Chválkovice
- silvestrovského posezení v zasedačce
místního SDH bylo přítomno 13 členů
- k 31.12.2005 ukončil členství ve sboru
Tomáš Hoserek, který odešel za prací do
Prahy…
- místní hasiči tímto děkují panu Jendovi Koutnému za prováděnou zimní údržbu vjezdu do
zbrojnice
- složité a neúspěšné jednání s nájemcem místní hospody „U Martičky“ vedl výbor SDH ve
věci uspořádání „tradičního hasičského plesu“ mimo Radíkov. Zamrzlá hospoda a podmínky
nájmu nakonec vedly pořadatele se opětovně jako s valnou hromadou před cca 3 roky přesunout do útulné hospůdky „U Macků“ na blízkém Sv.Kopečku.
Pozvánka
Místní sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov
pořádá v sobotu dne 11.února 2006
v restauraci „U Macků“ na Svatém Kopečku

Zahájení ve 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Melodik Šternberk.
Bohatá tombola, občerstvení a kulturní program. Vstupné 40,-Kč.
Občané Radíkova mají přednostní vstup zajištěn do 21,00 hod.
Kapacita restaurace 70 míst. Společenský oděv nezbytný.
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov pokračuje v zimní
přípravě na nadcházející jarní část soutěže. Trénink probíhá každé úterý
na hale v Hejčíně až do konce března. Ze stávajícího kádru odešel Tomáš
Velcl, novým hráčem se stal Aleš Zapletal z Nového Světa. Všichni hráči
se již těší na začátek jarní sezony, která bude zahájena počátkem dubna.

/mn/
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INZERCE

Paní
vedoucí
prodejny
spolu
s kolegyní vás zvou k nákupům
v místní prodejně potravin SANA.
/ zv /
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