PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV
Slavnostní zahájení provozu klubu seniorů
6.11.2000 za účasti primátora Ing.Tesaříka a
dalších hostů (vpravo)

Klub seniorů
seniorů Radíkov

Zájezd na Macochu (nahoře)
Posezení na Posluchově (vpravo)
A jdeme na výšlap…. (dole)

Současná
vedoucí Klubu seniorů paní Prášilová
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
8.7.2008 - 51. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2008
-regulace nájemného
v městských bytech
-daň z nemovitostí
-kontrola hospodaření
vybraných MŠ
-stezky pro inline bruslení
-Šantovka
-koncepce dobrovolných hasičů
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady
-příspěvky v oblasti sportu
5.8.2008 – 52. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-areál Chválkovice
-veřejné zakázky
-petice občanů Chomoutova
-rozpočtové změny 2008
-developerský záměr Šantovka
-lokality pro freestylové aktivity
-zlepšení dopravní situace na ul. Chválkovická
-ošetření dřevin v historických parcích
-spolupráce ZOO Olomouc a ZOO Opole
-plnění a čerpání rozpočtu k 30.6.2008
-střednědobý výhled investic na rok 2008-2011
-příspěvek kraje na činnost SDH
-ZOO Olomouc, energetické hospodářství
-sociální granty
-pasportizace porostů
19.8.2008 - 53.RMO
-majetkoprávní záležitosti
-Pražská východ – I.etapa
-transformace TSMO a.s.
2.9.2008 – 54.RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO

-majetkoprávní záležitosti (RMO nedoporučuje
schválit ZMO směnu pozemků v k.ú.Radíkov)
-byty
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2008
-organizační postup přípravy rozpočtu SmOl. na
rok 2009
-studie Korunní pevnůstky a botanické zahrady
-koncepce prevence kriminality na rok 20092011
-Klokánek v Olomouci
-opravy Zamenhofovy ulice
-problematika havarijních dřevin
-návrh programu 12.ZMO
16.9.2008 – 55.RMO
-letiště Olomouc
-veřejné zakázky
-Trnkova, Stupkova-parkoviště
-opravy komunikací
-oslavy 28.října
-FRB, 21.kolo
15.9.2008 – 12. ZMO
-majetkoprávní záležitosti (nesouhlas ZMO
s odprodejem části parcely č.744 k.ú. Radíkov u
Olomouce)
-pořízení nového územního plánu SmOl
-integrovaný projekt Moravských cyklotras
-integrovaný projekt rozvoje – Městské parky
-bezúplatný převod krytu CO na město
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
Červenec 2008 (21.7.)
-došlá a odeslaná pošta
-informace o akci „slavnostní
zakončení stavby Kanalizace
Radíkov“ a o netradiční
hasičské soutěži
-informace Ing.arch.Obenause k projektu oprava ul.Malinovského, řešení, problémy
-stanovisko KMČ ke směně pozemků
-problematika včelího moru - pálení včelstev
z rozhodnutí veterinární správy
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-problematika
řešení
krizových
situací
v Radíkově (přívalové deště, vichřice), jednání
na místě v Radíkově za účasti ved.odboru
ochrany MmOl. Ing.Zapletala
Srpen 2008 (18.8.)
-došlá a odeslaná pošta
-projekt „Radíkov, Malinovského - stavební
úpravy komunikace“, řešení veřejné zeleně,
problematika parkování na ul. Malinovského
(zálivy budovat nelze-rozpor s normami, každý
si musí řešit parkování na svém pozemku)
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-stanovení priorit investičních akcí v lokalitě
Radíkov v dalším období (r.2009 a dále)
-připomínky k problematice zanášení kanálových vpustí na ul.Náprstkova (pravidelná údržba se zajišťuje)
Září 2008 (15.9.)
-informace o stavu řešení stížnosti na
ul.Lošovská (dotčeným bude podána informace)
-zajištění podzimních sběrových sobot 2008,
ukončení
svozu
bioodpadu
a
svozu
z chatových lokalit
-výklad k metodickému materiálu - havarijní
situace v Radíkově

Plán jednání KMČ v roce 2008
20.října
24.listopadu
15.prosince

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/

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY JSOU VÝZVOU K ÚKLIDU NA ZAHRADÁCH, ALE I
K ODLOŽENÍ NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ……
Sběr kovového odpadu zajistí místní hasiči tentokráte 14 dnů před sběrovou sobotou TSMO
a.s. Šrot se budou hasiči svážet od RD, chat a chalup v sobotu 4.října 2008, a to v době od 9,00 hod
do cca 12,00 hod. Hasiči žádají občany, aby šrot dávali před domy až těsně před jejich příjezdem z
důvodů možného zcizení.
Podzimní sběrová sobota TSMO
a.s. bude dne 18.října 2008. Kontejnery
budou přistaveny na točnu autobusů MHD
v době od 8,00 hod. do 13,00 hod. Žádáme
občany, chataře a chalupáře, aby odpad
neodkládali na místo před příjezdem kontejnerů.
Jinak je každý povinen dbát pokynů pracovníků
TSMO a.s. a odpad uložit do kontejneru sám.
Upozorňujeme, že se nebude brát stavební
odpad a stavební suť.
- Svoz komunálního odpadu ze stanovišť
v chatových
oblastech
bude
ukončen
v pondělí 29.října 2008.
- Pravidelný pondělní svoz bioodpadu bude
taktéž ukončen v pondělí 29. října 2008.

JAK DÁL S BIOODPADEM, HLEDÁ SE ÚSPORNÉ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ…….
Byla to právě městská část Radíkov, kde poprvé bylo ve městě Olomouci
započato s tříděním bioodpadu ze zahrad a domácností. Pilotní projekt řízený
oddělením odpadového hospodářství a péče o prostředí odboru ŽP Magistrátu
města Olomouce s podporou RMO a TSMO a.s. hledá cestu, jak snížit podíl této
složky odpadu v běžném komunálním odpadu a dále vytvořit podmínky, jak
naložit s objemnějším bioodpadem (větve z prořezávek stromů apod.). K tomuto
projektu se postupně přidaly i okolní městské části Lošov a Sv.Kopeček.
Jednoznačně lze konstatovat, že zájem trvá a akce pomohla i okolní přírodě, kam lidé poměrně často
vyváželi i tento odpad. Problémem akce je absence kompostárny ve městě Olomouci, kam by se navážel k dalšímu zpracování běžný bioodpad. Odvoz až k Prostějovu značně zvyšuje náklady. Větve a
další dřevo se využívá v kotelně blízké ZOO Olomouc.
V měsíci září 2008 byly studentkou Baťovy univerzity sl. Kateřinou Lorencovou rozdávány letáky
s nabídkou dalšího možného způsobu zpracování kompostovatelných složek odpadu a občané byli a
budou dotazováni, jak by si představovali systém, případně jak by reagovali na nabídku možného
dalšího řešení.
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Nový připravovaný projekt nabízí jednu ze dvou možností:

a) Dodáme vám zdarma zahradní kompostér pro kompostování zahradního a
kuchyňského bioodpadu. V tomto případě podepíšete smlouvu, ve které se zavážete kompostér 3 roky využívat než přejde do vašeho osobního vlastnictví
nebo
b) Dodáme vám zdarma speciální provětrávanou nádobu 240 l na separovaný
sběr bioodpadu, kterou uschováte na svém pozemku a v době svozu přistavíte
na obvyklé místo. Svoz bioodpadu bude také zdarma s frekvencí jednou za čtrnáct dnů (v příštích letech ovšem nelze vyloučit jeho zpoplatnění).
Vaše názory, požadavky a dotazy, na které jste odpověděli budou zcela určitě zapracovány do ročníkové práce studentky, jejíž závěry budou využity i odborem ŽP a
diskutovány s KMČ těch městských částí, kde sběr bioodpadu již probíhá, nebo kde
je zájem o rozšíření této služby.
Bližší informace získáte: Odbor životního prostředí MmOl, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc. I ng. Radim Plachý, 588 488 332, radim.plachy@mmol.cz
/zv/

PROJEKT PRO REKONSTRUKCI UL. MALINOVSKÉHO JE TÉMĚŘ DOKONČEN…….
Závěrečná porada k projektu stavby „Malinovského - rekonstrukce komunikace a inženýrských
sítí“ se na projekční organizaci MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. konala 23.října 2008. Hlavní inženýrkou projektu je Ing.Zajíčková. Termín pro předání dokumentace investorovi je 15.října 2008, předpoklad vydání stavebního povolení 15.1.2009.
Co vše přinese tato stavba:
- dle místních podmínek částečnou sanaci podloží komunikace, zkapacitnění uličních vpustí,
nový asfaltový povrch včetně zpomalovacích prvků
- nové dopravní značení
- nové obrubníky a nové chodníky ze zámkové dlažby 20x20 v bezbariérovém provedení
- úpravy a nové povrchy vjezdů k nemovitostem na ul.Malinovského a točně MHD
- úpravy zastávek MHD (na znamení Zahrádky, konečná výstup a nástup)
- vybudování povrchů kontejnerového stání u ul.Na Suchých loukách, pod ulicí U Skalky (nové
stání) a u čekárny MHD
- nové veřejné osvětlení v dotčené části stavby
- nový místní rozhlas v dotčené části stavby
- rekonstrukci propustku Lošovského potoka včetně nového zábradlí
- úpravu okolí zvonice církve československé husitské i s výsadbou zeleně
- radikální zásah do zeleně (břeh na ul.Malinovského, kácení Masarykovy lípy a blízké jívy u
potoka s ohledem na jejich havarijní stav a napadení chorobami)
- výsadbu nového stromu v prostoru na místo lípy a vytvoření posezení s novým mobiliářem
včetně soustředění informačních tabulí do jednoho místa
- rozsáhlejší výsadba dalších stromů a keřů včetně prostoru u zvonice a před prodejnou, doplnění dalšího mobiliáře
Realizace této občany očekávané akce je závislá na zařazení do plánu investičních akcí na rok
2009 města Olomouce a pochopení RMO a ZMO při jeho schvalování. Bude je nutno opětovně počítat
se zhoršením dopravní situace během stavby. Pro ty, kteří podél budoucí stavby bydlí, se zhorší krátkodobě podmínky pro bydlení po dobu realizace. Zajisté se dodavatel stavby spolu s investorem bude
snažit minimalizovat negativní vlivy. I přes tato negativa věříme, že nakonec budou s konečnou podobou díla spokojení nejen všichni místní, ale i ti kteří do Radíkova jezdí za rekreací.
/zv/

POČASÍ
Červenec 2008
Průměrná teplota 20,10 C, což je proti dlouhodobému průměru nulová odchylka. Srážkově byl červenec na 92 % normálu a napršelo celkem 74 mm. Nejvíc v noci dne 3.7. napršelo 22 mm a 12.7. to
bylo 21 mm. Maximální teplota byla 30,80 C dne 3.7. ve dvě odpoledne a minimální 9,20 C a to 22.7.
ráno. Jasné dny byly 2, zatažených 5, srážkových 14, letních 11, tropických 6, se silným větrem 1,
s bouřkou 8.
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Srpen 2008
Průměrná teplota 19,60 C odchylka o -1,0 0C od normálu. Napršelo 110 mm, to je 153 % normálu.
Nejvíc napršelo 2.8. celkem 47 mm. Maximální teplota byla 1.8. po poledni 30, 06 C a minimální 8,30
C 31.8. ráno. Jasných dní bylo 5, zatažených 3, srážkových 11, letních 18, tropický 1. S bouřkou 4,
větrné byly 3 dny. Výrazné srážky byly spojeny s přechodem studené fronty v druhé části dne, kdy její
projevy byly velmi intenzivní.
/jb/

Víte, že . . . .
……….ve 32.týdnu ohlásili manželé Stojaspalovi na elektronickou adresu KMČ, že chybí
cca 10 ks litinových poklopů na nové kanalizační větvi na loukách v okolí Požáru. KMČ
informovala jak Moravskou vodárenskou a.s.,
tak i investora. Během dvou dnů byly na kanalizační šachtice vodárnami dosazeny nové
betonové poklopy. Tímto vyslovujeme poděkování těm, kteří si uvedeného stavu všimli a
nahlásili…..
……..v současné době jsou napojeni a přihlášeni k vypouštění odpadních vod téměř všichni
občané až na malé výjimky. Moravská vodárenská v současné době zpracovala seznam
nemovitostí a lze předpokládat případné kontroly……
……..i když v letním období na Radíkov déšť
nezapomněl (a často formou přívalových srážek), přesto lze konstatovat, že hladina spodní
vody ve studních není příliš vysoká. Deficit
dlouhodobých vydatnějších srážek se projevuje stále více….
………nově se lze s naší KMČ spojit přes emailovou adresu kmc21@mmol.cz, kam lze
zaslat své připomínky i podněty k řešení. Se
schránkou se bude průběžně pracovat a zajisté vám KMČ odpoví……
………spuštění nové zastávky na znamení na
ulici Malinovského směr město se od května
2008 nepovedlo. Byly požadavky na další
změny v situování a opravu chodníku. Takto
mohl být provoz zahájen až od září 2008…….

………Rada města Olomouce vyhlásila další
kolo výběrového řízení na poskytnutí úvěru
z „Fondu rozvoje bydlení města Olomouce“
s termínem podání žádosti od 17.9. –
15.11.2008.
Bližší informace podá ekonomický odbor radnice – pí. Vaňková,
pí.Sprátková tel. 585513330…..
……….volby do Krajského zastupitelstva
Olomouckého kraje se konají ve dnech 17.18.10.2008. Účastněte se i vy a vyjádřete
svůj názor……..
……….s ohledem na prováděnou adaptaci RD
na rohu ul.Na pevnůstce a Malinovského bylo
přemístěno kontejnerové stanoviště k severnímu štítu prodejny, jehož výstavbu zajistila
KMČ již v roce 2007…..
……….. na základě požadavku a závěrů RMO
provádí místní KMČ mapování všech stromů
na veřejných prostranstvích a nebo v jejich
blízkosti v Radíkově, které svým stářím a zdravotním stavem mohou ohrozit kolemjdoucí.
Taktéž se budou mapovat místní požadavky
na výsadbu nebo obnovu veřejné zeleně i
s výhledem na další období…….
……….letos se nám asi houbařská sezona
moc nevydaří. Je konec září, počasí neobvykle
chladné a tak snad povyrostou alespoň tradiční
václavky……..

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Říjen: Ing.Jan Změlík, Josef Uhlíř, Ivan Foukal
Listopad: Jitka Dosedělová, Anna Bednářová, Marie Eichlerová, Marie
Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka Prášilová
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Jarmila
Odstrčilová, Anna Střeláková

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.

Radíkovský informační zpravodaj 5/2008

5

Blahopřání:
Novomanželům Kláře a Vladislavovi Langerovým přejeme na již ověřené cestě novomanželské hodně
štěstí a spokojenosti v dalším životě.
Smuteční oznámení:
V úzkém rodinném kruhu se příbuzní a rodinní přátelé rozloučili se zesnulou paní Anežkou Pospíšilovou.

Sdělení občanům:
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města
Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel.
585385 296. Na pracovišti lze provádět i 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) Třiďte odpad, využívejte možnosti, které nabízí TSMO a.s. Důsledným tříděním přímo u
zdroje šetříte náklady z rozpočtu TSMO a.s. a SMOl.
3) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 3 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
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/

Městská policie je tu pro vás:
Jak zabezpečit svůj dům
-Dveře zajistěte kvalitním bezpečnostním zámkem s kováním, řetízkem a
panoramatickým kukátkem !
-Nikdy neotvírejte dveře bez toho, že jste se přesvědčili, kdo za nimi stojí !
-Nepouštějte do bytu osoby, které neznáte !
-Pozor na podomní prodejce zboží !
-Zavírejte okna, pokud opouštíte byt. Okna v přízemí je vhodné zabezpečit
mřížemi nebo bezpečnostní fólií !
-Zajistěte vybírání poštovní schránky, pokud opouštíte na delší dobu svůj domov !
Jak bezpečně zvládnout nástrahy ulice
-Vyhýbejte se temným zákoutím a osamělým místům!
-Nenoste viditelně drahé šperky !
-Zvláště ve veřejných dopravních prostředcích a nákupních centrech věnujte velkou pozornost své
tašce !
-Nenechávejte peněženku a doklady viditelně v otevřené kabelce či nákupní tašce !
-Nechlubte se svými majetkovými poměry a noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost !
V případě napadení křičte, volejte o pomoc !
Důležité telefonní kontakty:
Městská policie
Policie ČR
Záchranná služba
Hasiči
Život 90 senior telefon
Bílý kruh bezpečí
Elpida - Zlatá linka seniorům

156
158
155
150
800 157 157
257 371 110
800 200 007
Lenka Prošková
vedoucí PIS a tisková mluvčí M
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Klub seniorů Radíkov informuje….
Po měsíční dovolené jsme zahájili činnost prvním setkáním v klubu.
Byl u nás na návštěvě pan ing. Jiří Staněk, který doporučoval málo
známé výrobky z hadího jedu. Prý to potřebným pomáhá. Také jsme
v srpnu oslavili krásné životní jubileum p.Josefa Eichlera, který celý
život prožívá v Radíkově.
Dále jsme se domluvili, že budeme podle možností střídat činnost
v klubu s hezkými procházkami po okolí v rámci možností a hlavně
za příznivého a příjemného počasí. Pohyb je i pro nás seniory zcela určitě zdravý. V rámci těchto turistických aktivit jsme stačili navštívit Posluchov, Bukovany s chatovou částí „Deštník“ a nově postavenou čtvrť krásných rodinných domků a nově založenou lipovou alej. Dále jsme v Dolanech byli na prohlídce farní zahrady s altánkem a krásnou novodobou kapličkou. Zúčastnili jsme se výstavy FLORA
Olomouc, přehlídky vojenských hudeb a varhanního festivalu.
16.září nám Magistrát města Olomouce uspořádal zájezd do Moravského Krumlova na výstavu Alfonze Muchy – „Slovanská epopej“, Poté jsme ještě navštívili Ivančice a tam shlédli muzeum Vladimíra
Menšíka. Zájezdu se účastnilo dosti seniorů, kteří měli opravdu hezké zážitky.
Od září máme taktéž změny v organizaci v klubu. Pracovní poměr ukončila p.Schwarzová, která se
s manželem řadu let starala o pořádek celého objektu.Také nám ukončila službu v kuchyňce paní
Nádeníčková. Za obětavou a svědomitou práci jsme jim poděkovali. O úklid se teď bude starat paní
Vlasta Zvěřinová a s ostatní odpovědnou prací pomůže p.Hana Třísková. Jistě se budeme všichni
snažit navázat na dobré služby.
Na posledním sezení klubu jsme si naplánovali další akce a kulturní vyžití. Část členů navštíví Moravské divadlo a část půjde na multimediální produkci o Havajských ostrovech cestovatele Leoše Šimánka. Ale to už bude pomalu říjen a tak o tom co se stalo, kde jsme byli, vás budeme informovat příště.
Zajisté ještě pěkné babí léto všem přeje F.Prášilová

/fp,ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali (oslavovali, soutěžili, sportovali, ale i pomáhali občanům) …….“
•

Oslavy 115 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Lošov, které se uskutečnily 12.července
se účastnili i tři zástupci SDH Olomouc-Radíkov. Oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem
městskou částí a položením věnců u kapličky. Dále akce pokračovala námětovým cvičením a
slavnostní schůzí. V další části pokračovala volná zábava s kapelou Dolanka.

•

27.července zabezpečili místní hasiči odborný dozor a pomoc při pálení úlů zasažených
včelím morem (p.Smetana) v prostoru ul.Náprstkova

•

V posledním červencovém víkendu (28.7.2008) se náš sbor účastnil sedmého kola Břeclavské hasičské ligy v Kobylí na jižní Moravě. Rekordní účast letošní sezóny
/32 družstev – ženy, muži,
těžká váha/ slibovala atraktivní souboj. Současnou
formu potvrdili naši muži 18.
místem z 22. Je nutné
podotknout,
že
velkým
soupeřem všech družstev
byl velmi silný protivítr. Proto
i čas 32:17 s. Letos poprvé
přibyla třetí kategorie „Mix
těžká váha“. Zde měli přátelé z Kobylí taktéž své
želízko v ohni. Sestava o
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váze 744 kg / 7 členů týmu/ si vybojovala třetí místo.Večerní rockovou taneční zábavu zpestřila velkoplošná videoprojekce, kde se objevila i naše netradiční „raftová“ soutěž. Jsme rádi, že
se nejen sportovní části, ale také kulturního programu, zúčastnila podstatná část našich členů.
Tento fakt nás motivuje k dalšímu zkvalitnění naší práce a snad i lepším výsledkům
v následujících letech. PS: Karel Morbitzer reprezentoval náš Sbor jako rozhodčí soutěže.
•

Fotbalové utkání ženatí – svobodní 2008, hráno v sobotu 2.8.2008 od 16.30 hod. Zápas
očima ženatých : Při pohledu na oba tábory protivníků bylo patrno, že letos nepůjde ani tak o
to, kdo vyhraje, jako spíše kolik to ženatí letos schytají. Pro zápas byl hodně klíčový přechod
Řezníčka Marka do týmu ženatých, kam po lednovém rozvodu správně nepatří. Dalším klíčovým bodem byla rychlost Řezníčka Tomáše, jeho rychlé výpady na soupeře evidentně platili.
Opět se potvrdilo, že zápas se rozhoduje na hřišti, nikoli v předpokladech. Před výkopem byla
domluvena hrací doba - 3x20 minut. V té svobodní, až na několik výjimek, stáhli sestavu na 4
hráče základu, ostatní spíše fandili a na hřiště šli spíše sporadicky. Ženatí též moc nestřídali,
ale zde nebylo ani koho. Kdo čekal drtivý nápor svobodných od začátku poslední dvacetiminutovky, asi se zklamal. Obrana ženatých fungovala dobře, Řezníčci v útoku zlobili a když už
svobodní stříleli, celkem spolehlivě šlo vše mimo bránu nebo zachytal brankář. Do té doby,
než se obránce ženatých, Čenda Prudký „rozhodl“ zápas zdramatizovat a celkem akrobaticky
nešťastně doklepnout pravého vlastence. Za dalších pět minut srovnal skóre dorážkou pod víko David Veverka a stav byl 2:2. Atmosféra houstla, přibylo pár sporných okamžiků na obou
stranách, nikdo nechtěl zápas prohrát. Dá se říci, že zápas rozhodl Tomáš Řezníček. Svobodní, ve snaze rozhodnout, vyrobili pár okýnek v obraně, ženatí hlídali svůj obranný prostor,
Tomáš Řezníček startoval do brejků a dva z nich proměnil. Závěr zdramatizoval svým nečekaným zásahem z velkého úhlu do šibenice Vladislav Langer, ale vítězství ženatých to již neovlivnilo.

•

Statistika zápasu ženatí svobodní 2008 zaznamenala:
Sestavy : Ženatí : Hudec Pavel, Morbitzer Karel, Řezníček Marek, Řezníček Tomáš, Lisa Miloš, Prudký Čestmír, Kováčík Jaroslav. Svobodní : Imrich Kulčár, Morbitzer Aleš, Veverka
David, Foukal Aleš, Hudec Lukáš, Langer Vladislav, Špruček Roman, Hanzlík Ivoš a Hudec
Tomáš
Branky : Řezníček Tomáš 4 – Prudký Čestmír /vlastní/, Veverka David, Langer Vladislav
Výčepní : Smetana Jan ml.
Časomíra : Trávníčková Eva
Diváků : do 30
Následný penaltový rozstřel o krále střelců 2008. Zde zvítězil Řezníček Marek.
Odchytal Hudec Pavel.

•

Oslava 115 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Droždín se uskutečnila v sobotu dne
16.srpna 2008. Slavnostní schůze
proběhla v „Hostinci u Šišků“,
které se za SDH OlomoucRadíkov účastnili bratři Mirek
Nemrava a Čestmír Prudký. Na
slavnostní schůzi proběhlo svěcení praporu SDH Olomouc Droždín za účasti kněze z baziliky
na Sv.Kopečku. Schůze hasičů
bilancovala
činnost
sboru,
přednesené zdravice okolních
sborů popřáli hodně úspěchů
v další činnosti. V odpoledních
hodinách proběhl průvod městskou částí Droždín s položením
věnců u pomníku obětem světových válek, který doprovázela
hudba Dolanka. Průvod byl
ukončen na hřišti „Na Úlehlách“,
kde následně započal odpolední program. Soutěžit přijeli i další hasiči z Radíkova ve složení
bratři Hudec Pavel, Hudec Lukáš, Bocan Martin, Lisa Miloš a Hanzlík Ivo. Družstvo soutěž
zdárně zvládlo a odměnou bylo první místo a dárkový balíček.

Radíkovský informační zpravodaj 5/2008

8

•

Dne 23.srpna proběhlo na
poli Dolansko další pálení úlů
napadených včelím morem. Ani
tentokráte naši hasiči nestáli
bokem a pomáhali jak při
vyklízení pojízdných včelínů,
tak zabezpečili i požární dozor.
Přínosem pro pokladnu sboru
byl po provedeném zpracování
kovových
částí
maringotky
prodej šrotu firmě HOPR, která
šrot z prostoru u ul.Dolanské
odvezla.

•

Jak všichni víte, 30.8.2008 se
oženil náš člen Vladislav
Langer.Jelikož
je
svatba
výjimečná událost a v našem sboru věc takřka neznámá, byli jsme při tom. Zabezpečili jsme
stavbu svatební slavobrány u RD novomanželů, byli jsme přítomni na slavnostním obřadu na
zámku ve Velké Bystřici, kde jsme svatebčany překvapili rozdáváním vydání speciálního výtisku Svatebních novin pro ženicha a nevěstu. Na nevídaných oslavách v objektu ČEZu
v Těšíkovském údolí jsme oslavovali s přáteli i rodinou. Pohodovou atmosféru vytvářela známá skupina Peca band. Tak „Hodně štěstí novomanželé“… - to vám přejí hasiči.

•

Co nás čeká v dalším podzimním období:

•

-

29.9. možná účast na soutěži v Černovíře

-

4.10. sběr šrotu v Radíkově

-

12.10. místní Drakyáda na Dolansku s burčákem zdarma jen pro soutěžící,
ostatní za úhradu

-

20.11. – předběžný termín výletu za plody jižní Moravy do sklípku

Co dalšího se stalo/stane: budeme kupovat nové slavnostní uniformy, obdrželi jsme 10 ks triček pro zásahovou jednotku SDH Olomouc - Radíkov.

•

Aktuálně o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov
V závěru měsíce srpna byla zahájena podzimní část tentokráte 3.ligy, kam naše
mužstvo sestoupilo. Začátek sezony se nám celkem daří a všichni aktivní hráči i
realizační tým věří, že se družstvu podaří vrátit zpět do 2.ligy. Na vaši podporu na
domácím hřišti se těší celý kolektiv.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ III. LIGY „C“ – ROČNÍK 2008/2009 (podzim)
DATUM
UTKÁNÍ
(jaro)

24.8.
31.8.
7.9.
13.9.
21.9.
26.9.

HOSTÉ
Radíkov
Š Senice
Radíkov
RK Daschi
Radíkov
Mates
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DOMÁCÍ
Hammers 01
Radíkov
DERESPO Lošov
Radíkov
TJ Křelov A
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2008

VÝSLEDEK
JARO 2009

3:2
2:4
3:1
5:1
4:1
2:2
9

Radíkov
FC Peklo NV
Radíkov
DHL Olomouc
Radíkov
Henkováci
Radíkov

5.10.
11.10.
19.10.
26.10.
2.11.
8.11.
16.11.

Rio de Blatec
Radíkov
Dalkia ČR
Radíkov
MK Uničov
Radíkov
Opton Nemilany
/mn/

INZERCE

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům
Dle sdělení paní vedoucí Zabloudilové se místní prodejně, kterou provozuje společnost Hruška, daří.
Úroveň a šíře sortimentu láká k nákupům stále více
zákazníků i z okolí, jako např. ze Sv.Kopečka nebo i z Lošova. Velmi kladně se i k technickému zázemí staví i stávající provozovatel, který připravuje zprovoznění již dříve zbudované plynofikace místní
prodejny. I to zajisté přispěje jak ke spokojenosti zákazníků, tak i personálu, kterému odpadnou starosti se zajišťováním vytápění prodejny. Automatika vše pohlídá.
Domníváme se, že ze současného stavu a úrovně prodejny musí mít radost i všichni ti, kteří ji svou
dobrovolnou brigádnickou prací budovali v letech 1988-1991.
Personál prodejny HRUŠKA vás všechny zve k nákupům v naší prodejně
/zv/

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: Ing. Zvěřina, Ing.Bednář, p.Doseděl Josef
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@mmol.cz , jan.zverina@email.cz, kmc21@mmol.cz,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00

Uzávěrka 28.9.2008 - vychází: 2.10.2008
Radíkovský informační zpravodaj 5/2008

10

