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

Zatím ta letošní zima běžkařům v Radíkově a
okolí mnoho radosti nenadělala. Užili si
zájemci o bruslení, odehrál se nějaký ten
hokejový zápas. Jako
vždy největší radost
měly
malé
děti,
kterým stačila i ta
trocha sněhu, aby
dováděly na sáňkách
nebo na bobech.
Pohyb na mrazivém
vzduchu prospěl jak
dětem, tak i dospělákům….
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):

-audit příjmu, evidence a vyřizování petic a stížností

16.12.2008 - 62. RMO
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2008
-park Řepčín, opatření
-vytíženost základních a
mateřských škol
-vymáhání pohledávek
-organizační změny
odbor ŽP, školství, vnějších vztahů a informací
-zamezení průjezdu kamionů

3.2.2009 – 65. RMO
-rozpočtové změny 2009
-návrh zadání dílčí změny č.XX/31 ÚPnSÚ Olomouc
-návrh zadání nového územního plánu
-obnova Rudolfovy aleje, zadání projektu
-MŠ Nemilany, zajištění financování rekonstrukce
-majetkoprávní záležitosti
-petice Boží muka
-Radíkov – petice občanů
-schéma internetových stránek
-program 14. ZMO dne 23.2.2009

13.1.2009 – 63. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-smlouva s DPMO a.s.
-aktualizace „Analýza rizik SmOl.“
-ZOO – výběh pro medvědy a vlky
-silnice I/46 Chválkovická, opatření, řešení
-aquapark, manažer provozu
-rozpracování usnesení 13. ZMO z 15.12.2008
-změny v KMČ

-aquapark

11.2.2009 – 66. RMO

27.1.2009 - 64. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2009
-Moravská cyklotrasa
-Korunní pevnůstka
-smlouvy s obcemi na rok 2009

-parkoviště Hynaisova
-rozpočtové změny 2009
-návrh zadání změny č.XXI ÚPnSÚ Olomouc lokalita Hynaisova
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
Leden 2009 (19.1.)
-došlá a odeslaná pošta
-odeslání návrhu KMČ na
zadání změny územního plánu
-požadavek na řešení situace kolem znečištění
potoka z lokality Dolansko
-místní šetření k návrhu občana na zrušení
chodníku na ul. Malinovského, informace
-požadavek na opravu obrubníků na ul. Na
Pevnůstce
-kladné stanovisko k prodeji parcely č. 564 a
565 k. ú. Radíkov u Ol. z majetku města
-stanovisko odboru dopravy k řešení bezpečnosti na ul. Náprstkova
-projednání nesouhlasného stanoviska KMČ
k návrhu rušení chodníku na ul. Malinovského
ve prospěch parkovacích míst
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-požadavek na předložení návrhů na čerpání
prostředků KMČ v r. 2009
-posudek na kácení stromů v prostoru Horního
hřiště a odeslání na odbor ŽP

Plán jednání KMČ v roce 2009
16. března
20. dubna
18. května
15. června
20. července
17. srpna
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince

19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
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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/

JAK TO BUDE S BIOODPADEM V RADÍKOVĚ V ROCE 2009, SBĚROVÉ SOBOTY 2009
Jak jsme vás předběžně informovali již v prosinci 2008, končí z důvodů vysoké finanční náročnosti
pilotní projekt kontejnerového svozu bioodpadu, který iniciovala naše KMČ s pochopením odd.odpadů
odboru ŽP Magistrátu před několika roky za úzké součinnosti TSMO a.s. Na místo toho je již závazně
podpisem objednávky dána občanům možnost si vybrat možné varianty způsobu
zpracování bioodpadu:
a) Dodání zdarma zahradního kompostéru 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) Dodání zdarma speciální provětrávané nádoby 240 l na bioodpad, kterou
uschováte na svém pozemku a v době svozu přistavíte na obvyklé místo.
Svoz bioodpadu bude prováděn zdarma střídavě s komunálním odpadem
v intervalu 1x14 dní (jeden týden bioodpad, jeden týden komunální odpad).

Jelikož je třeba zajistit dle požadavků občanů potřebný počet nádob, obrátí (nebo se již obrátili) na
vás členové KMČ s letákem, na kterém označíte a podepíšete tu variantu nakládání s bioodpadem,
kterou si vyberete. Dle toho vám bude dodána nádoba nebo kompostér. Vývoz bioodpadu bude
zahájen v dubnu 2009 a bude probíhat do konce listopadu 2009. Pokud máte např. větší RD, tak s
ohledem na vyšší počet členů domácnosti (např. 8 členů – 2 rodiny) máte nárok na 2 popelnice na
TKO. Můžete volit variantu 2 popelnice na TKO - 1x za 14 dnů, 1x za 14 dnů provětrávanou nádobu
240 l a 1 zahradní kompostér. Cena za odvoz i se zapojením do systému „bioodpad“ se nemění.
S občany, kteří si objednají biokompostér bud sepsána smlouva o zápůjčce (po 3 letech bude kompostér jejich majetkem) cestou Detašovaného pracoviště.
Odvoz TKO bude v období duben – listopad probíhat v režimu 1x za 14 dnů (1 týden TKO, 1
týden bioodpad).
Podrobnější informace obdržíte včas - radim.plachy@olomouc.eu, tel: 588 488 332
Letáky s objednávkou systému bioodpadu ( kompostér/provětrávaná nádoba) odevzdejte prosím v termínu do
28.2.2009 do schránky KMČ na objektu Náprstkova 1 nebo do krabice s nápisem „AKCE BIOODPAD“
v místní prodejně HRUŠKA v termínu do 27.2.2009.

INFO: -

Jarní sběrová sobota 2009 proběhne dne 25.dubna (kontejnery TSMO a.s.
- sběr kovového odpadu 18. dubna 2009 (hasiči)
- do kontejnerů na plasty lze ukládat dle sdělení TSMO a.s. i polystyren
(chybná cedule na kontejneru)
/zv/

BEZPEČNOST NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V RADÍKOVĚ
Je to docela složitý problém nejen zde v Radíkově, ale i všude jinde. Ve srovnání s provozem v
samotném městě Olomouci (např. ulice Chválkovická, Pavlovická aj.), vládne v Radíkově svým způsobem poklid. Volné komunikace svádí pak mnohé k rychlé jízdě ohrožující chodce a jiné účastníky
silničního provozu. Podstatnou část provozu zde vytváří místní občané a doplňují ho návštěvníci, kteří
jezdí za svými zálibami do prostoru TV vysílače, v létě přibudou chataři a chalupáři…. Pak je bezpečnost provozu především v našich rukách. Někdy se na KMČ obrací lidé s žádostí o doplnění omezující
dopravní značky, doplnění zrcadla do nepřehledných míst. Není to věc jednoduchá, vše podléhá místnímu šetření za přítomnosti Policie ČR, vyžadují se posudky specialisty dopravy, jsou s tím spojené
finanční náklady. Jde samozřejmě o zdraví lidí, ale především vše je i o kázni a ohleduplnosti účastníků silničního provozu. Může být prales značek, ale pokud se nedodržují, tak je to vše zcela zbytečné.
/zv/
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POČASÍ
Prosinec 2008
První tři týdny se teploty držely kolem 5 0C zpravidla i v noci. Až na Štědrý den se ochladilo slabě pod
nulu a drobné sněžení aspoň trochu vykouzlilo atmosféru bílých Vánoc. Tlak vyletěl z hodnoty 1016
mb 24.12. na 1030 mb 25.12., teploty klesly pod bod mrazu a zůstaly tam až do konce roku. Nejnižší
teplota byla 29.12. v noci – 9 0C . Průměrná teplota 2,5 0C se od pětiletého normálu liší o 3,1 0C a 25tiletého o 3,5 0C. Napršelo nám 28 mm, což je v podstatě dlouhodobý průměr. Nejvíc srážek za den
bylo 18.12 a to 14 mm. Maximální teplota 12,7 0C byla 1.12., minimální – 9 0C 29.12. v noci. Jasné
dny byly pouze 4, zatažených 12, srážkových 15, mrazových 4, ledových 6, s mlhou 8, se silným větrem 2 a s inverzemi 6.
Maximální teplota v prosinci byla 1961 + 17,2 0C a minimální 1853 – 24,8 0C.
Hodnocení celého roku 2008
Průměrná teplota 10,8 0C, od 5-tiletého průměru odchylka + 0,6 0C, od 25-letého +2,5 0C. Maximální
teplota byla 31,3 0C 23.7. a minimální – 9 0C 29.12. Srážek napršelo 535 mm, což je téměř normální
hodnota, největší úhrn srážek byl v srpnu 110 mm a nejmenší v lednu 20 mm. Jasných dnů bylo jenom
29, což je něco víc než polovina normálu, zatažených 104, srážkových 157, letních 59, tropických 10,
mrazových 46, ledových 13, se souvislou sněhovou pokrývkou 16, s mlhou 43, s bouřkou 28, se silným větrem 30 a s inverzemi 125. Roční průměrná teplota zůstala jen málo za extrémem z roku 2007.
Jediným extrémem byla teplota +17,4 0C z 25.2. Stručně řečeno, už druhou zimu nebyla zima a totéž
se dá říct o létě, nebylo teplo.
Leden 2009
Zima začala být zimou až na Štědrý den (mimo již pravidelné výstřelky v polovině listopadu), teploty
zůstaly pod bodem mrazu a velmi pomalu připadával sníh, až se dalo 10.1. vyrazit na běžky, ale
s vědomím, že se bude „jiskřit“ od kamenů, celkem bylo asi 10 cm sněhu. Kolem 7. – 10. v době
úplňku, klesaly teploty až k deseti stupňům (na různých místech zaznamenali až – 23 0C). Pět dní svítilo slunce. Ještě další týden, až do 19. se dalo jezdit na běžkách, večer potom přišel radikální zlom.
Tlak klesl na 999 mb, teplota vzrostla na + 6 0C a během noci bylo po sněhu. Nastaly mlhavé, sychravé a blátivé dny, které přesáhly až do února. Jak říkají seveřané: „Letos se nám léto vydařilo, vyšlo
zrovna na neděli.“ Asi můžeme konstatovat, že se nám letos zima vydařila, vyšla dokonce na dvě neděle. Extrémní teploty byly naměřeny – 27 0C v roce 1789 a + 17,6 0C v roce 2008.
/jb/

Víte, že . . . .
……….v předvánočním týdnu provedla smluvní firma na objednávku ČEZ – Distribuce ořezy

stromů, a to jak na stromech rostoucích na
pozemku města, tak i na stromech soukromých
osob. Větve zůstaly neuklizeny. KMČ na tuto
skutečnost upozornila TSMO a.s. a dále jednala s Ing. Štěpánkovou z odboru ŽP - veřejná
zeleň. Je zde rozpor, čí je povinnost provést
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ořez a čí jsou ořezané větve (tvrzení ČEZ na
svých webových stránkách – jeden názor) a
výklad Magistrátu, který se dožaduje úklidu
větví firmou, která ořez provedla, je druhý
právní výklad……
………podle vyhlášky města Olomouce č.
8/2005 "O údržbě čistoty a pořádku na území města Olomouce" účinná od 15.7. 2005 ,
článek 3 - na pozemku statutárního města
Olomouce nesmí cizí osoba vysazovat svévolně bez vědomí zástupce vlastníka pozemku
( statutárního města Olomouce) výsadby zeleně. Vlastník ( město ) může nakládat s takovouto neodsouhlasenou výsadbou podle svých
potřeb a v případě potřeby ji i odstranit bez
nároku na náhradu osobě, která tuto dřevinu
na pozemku města vysadila. Podle občanského zákoníku 40/1964 Sb. na pozemku vlastníka je vegetace na pozemku rostoucí majetkem
vlastníka pozemku (bez ohledu na to, kdo tuto
vegetaci vysadil). Bohužel tato svévolná výsadba se objevuje i v Radíkově, vede mnohdy
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ke sporům, starší stromy se stávají překážkou
a předmětem sporů. Dodržujte i vy platnou
vyhlášku……
……….výstavba kanalizace úspěšně skončila,
většina vlastníků RD, chat a chalup se napojila, ale přesto zůstávají některé objekty nenapojeny a odpadní vody odtékají bůh ví kam.
S ohledem na skutečnost, že zájmem většiny
místních občanů, chatařů a chalupářů je zdravé a čisté prostředí pro bydlení, vyzývá místní
KMČ ty vlastníky nemovitostí, kteří se na kanalizaci nenapojili, aby tak učinili co nejdříve.
Termín byl do 30.6.2008. Je třeba, aby skončilo období zapáchající dešťové kanalizace a
různých trativodů, které negativně ovlivňují
kvalitu vody v našich studních…….

………. do konce roku 2008 mohl každý občan
podat na odbor Koncepce a rozvoje Magistrátu
návrh „problém - požadavek“ na zařazení do
zadání nového územního plánu města Olomouce. Z podnětů bude zpracováno zadání pro
budoucího řešitele k posouzení a případnému
zapracování. Návrhy (např. zahrnutí pozemku
do zóny pro bytovou výstavbu apod.) se mohly
týkat jak Radíkova, tak i problémů v jiných částech města……
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Únor: Zdeněk Střelák, 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, Jiří Mazáč, Marie Titzová, Zdeněk Vašák, Zdeněk Pospíšil, Věra
Machková
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze starších občanů. Do seznamu
jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu
v Olomouci - Chválkovicích.
Smuteční oznámení: Zarmoucená rodina, přátelé a spoluobčané se na smutečním obřadu rozloučili se
zesnulým panem Janem Smetanou
V těchto dnech své blízké, přátele a spoluobčany opustil pan Milan Krumpholc.
Upřímnou soustrast.
/zv/

Sdělení občanům:
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00
hod. Tel. 585385 296.
1) S nástupem
nového
pracovníka
Detašovaného
pracoviště v Ol. – Radíkově pana Martina Tichého bude
opětovně ve druhé polovině února umožněna občanům
platba za komunální odpad za rok 2009 a platby poplatků za psy. Pokud jste již obdrželi složenku
na psa vezměte ji sebou. Pokud možno připravte si i drobné. Platby budou probíhat až do konce
měsíce května 2009. Ověřování dokladů bude prováděno pouze po dohodě pro starší lidi.
2) Zimní období pomalu končí, ale….. Nezapomínejte na své povinnosti týkající se údržby
chodníků.
3) Třiďte odpad, využívejte možnosti, které nabízí TSMO a.s. Důsledným tříděním přímo u
zdroje šetříte náklady z rozpočtu TSMO a.s. a SmOl.
4) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 3 počítače)
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
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Po 13:00 - 17:00
Út 8:00 -12:00 / 13:00 -17:00
Čt 13:00 - 17:00
Pá 13:00 - 17:00
5) Výzva radíkovským fotoamatérům i profesionálům stále platí !
Obracíme se na všechny občany, chataře i chalupáře s žádostí o poskytnutí fotografií (nejlépe
z digitálního fotoaparátu) se zimním motivem Radíkova, neobvyklé zimní pohledy, umělecké záběry, které charakterizují Radíkov a daly by se použít jako novoročenka pro rok 2010 a roky další.
Fotoarchív po dvou zimách bez sněhu je vyčerpán a tak je třeba archív doplnit. Vydejte se na
zimní procházku a hledejte romantické pohledy. KMČ se těší i na vaše záběry. Děkujeme za poskytnuté fotografie rodině Terrichových.
5) Na vaši návštěvu se i nadále těší i v tento zimní čas místní knihovna s paní Večeřovou.

Pokud hledáte, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu
Knihovny města Olomouce podívejte se na stránky http://www.kmol.cz/radikov.html
/zv/

Městská policie je tu pro vás:
Záznam o dopravní nehodě
S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm.
g) zákona č. 361/2000 Sb., „účastníci dopravní nehody jsou povinni v
případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat
společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její
příčiny, průběhu a následků.“
V současné době žádný právní předpis nenařizuje povinnost vozit záznam o dopravní nehodě ve vozidle, přesto doporučuji všem řidičům, aby byli připraveni a měli formulář v autě s sebou.
Záznam o dopravní nehodě je navržen tak, že v kritických situacích neopomenete důležité skutečnosti
stanovené zákonem.
Záznam o dopravní nehodě získáte v pojišťovně, kde máte uzavřené povinné ručení nebo si formulář
můžete stáhnout prostřednictvím internetu.
Ministerstvo dopravy - www.ministerstvodopravy.cz
Česká pojišťovna - www.ceskapojistovna.cz
Kooperativa - www.koop.cz

Podnikatelská pojišťovna - www.cpp.cz
Lenka Prošková
vedoucí PIS a tisková mluvčí

Klub seniorů Radíkov informuje….

Nový rok jsme zahájili posezením v klubu s malým občerstvením a
povídáním o dojmech z prožitých vánočních svátků, oslav Silvestra a
Nového roku. Bohužel hned v lednu nás navždy opustil náš člen p.
Jan Smetana, se kterým jsme se rozloučili v olomouckém
krematoriu. Další týden jsme ve velikém počtu navštívili výstavu
Radíkovský informační zpravodaj 6/2008
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Josefa Lady v Olomouci. Známé i méně známé Ladovy obrázky se všem líbily a odcházeli jsme
z výstavy příjemně až vesele naladěni. 21. ledna
měla v restauraci Archa na Svatém Kopečku koncert
paní Jarmila Šuláková. Její vystoupení se všem
přítomným moc líbilo a ve druhé části jsme si s ní i
zazpívali známé melodie.
Všechny další středy jsme trávili v klubu
posezením u kávy nebo čaje a povídáním, protože
venku mrzlo a sněžilo, což pro nás seniory není
nejlepší lákadlo k procházkám v přírodě. Vše si
vynahradíme na jaře a v létě, na které se už těšíme.
A také přemýšlíme kam na zájezdy…..
Z archívu: Zájezd našich seniorů do Moravského Krumlova

/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali (schůzovali a hodnotili činnost SDH,
zlikvidovali silvestrovký požár a chystáme se na vrchol radíkovské
plesové sezony….. “
•

6. prosince 2008 – Mikulášská nadílka v místní hospodě U Pulce. Jak již bývá zvykem i tentokráte byl o účast na nadílce velmi slušný zájem,
celkem jsme nachystali pro naše děti 42
balíčků. Hospoda se pěkně zaplnila a
především děti očekávaly s mírnou nervozitou
příchod Mikuláše se svým doprovodem.
Mikuláš děti vyzpovídal, přednesly básničky ,
zazpívaly písničky, za které děti obdržely
balíčky. Po skončení nadílky zabezpečil DJ
Miloš obvyklou diskotéku……
•
Výroční valná hromada místního SDH
Olomouc-Radíkov se konala v sobotu 20.
prosince 2008 v čase již předvánočním…..
Presentace účastníků, zaplacení nezbytného
ročního členského příspěvku ve výši 100,- Kč,
příprava
multimediální
projekce,
kterou
zabezpečil Aleš Morbitzer, ozvučení bratr Lisa. To vše předcházelo tomuto slavnostnímu jednání
našeho sboru, na které se rádi sjedou i naši hosté. Tentokráte jsme přivítali za HZS olomouckého
kraje majora Karlece, za odbor ochrany města
Olomouce pana Švestku, za komisi místní části
bratr Zvěřina, za okrsek br. Spáčil a zástupci
okolních sborů našeho okrsku a to Lošov,
Chválkovice, Droždín a Holice. Také účast
kmenových členů našeho sboru byla vysoká - na
výroční schůzi přišlo 37 z celkových 43
evidovaných členů !! Jednání zahájil starosta
sboru bratr Mirek Nemrava.
V úvodní části jednání všichni přítomní
vzpomněli „minutou ticha“ na všechny hasiče,
kteří tu již nejsou s námi.
1. Prvním bodem schůze byla „Zpráva o činnosti
za rok 2008“. Šestistránkově ji již tradičně
vtipně zpracoval a přednesl br. Petr Bernard. A opět výborně. Zpráva potěšila pestrostí činnosti
sboru, pobavila a připomenula vše podstatné z činnosti loňského roku. Zprávu již tradičně doplnily
fotografie k aktuálně mluvenému textu.
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2. Po „zprávě o činnost“i následovala zpráva pokladní - Zpráva revizní komise. Zprávu přečetl br.
Čestmír Prudký. Seznámil tedy přítomné s přehledem výdajů a příjmů a též s aktuálním stavem
pokladny. Hospodaření letošního roku skončilo v kladných číslech.
3. Následovalo předání ocenění za 50 let členství
ve SDH Samotišky a SDH Radíkov br. Miroslavu
Richterovi. Přítomní nejprve vyslechli medailonek
oceněného o jeho dlouholeté činnosti, doprovázený
fotografiemi. Pak následoval samotný slavnostní akt
a slova dojatého a spokojeného bratra Richtera.
Slovem vše provázel br. Petr Bernard.
4. Dalším bodem bylo hlasování a schválení
finančních výdajů spojených se sportovní činností
našeho Sboru, s činnosti místního fotbalového
družstva a dary našim oslavencům. Slovem řídil
Karel Morbitzer. Všechny návrhy připravené
výborem byly přijaty jednomyslně.
Dále následovala prezentace bratra Bernarda s
názvem „ Jak proběhl 1. rok webu“ www.sdh-radikov.estranky.cz . Návštěvnost webu považujeme za
výbornou, jak ostatně vyplynulo z prezentace samotné.
6. Schůze pokračovala „Slovem velitele sboru“. Čestmír Prudký vyzvedl zejména 2. ročník naší soutěže, bohatou odbornou přípravu i naše zásahy v letošním roce. Též vyzdvihl nákup nových vycházkových uniforem, činnost soutěžního družstva i stav naší pokladny.
7. Diskuse, tradiční to bod. Postupně se vystřídali všichni výše uvedení zástupci, příspěvky na naši
činnost byly všechny kladné, potěšily i dary ve formě kalendáře od HZS Olomouc a zejména zásahové rukavice pro naši zásahovou jednotku od města Olomouce, odboru ochrany. Dokázali se naprosto přesně trefit do potřeby naší jednotky, potažmo celého sboru. Děkujeme. Slovem vše řídil
starosta br. Miroslav Nemrava
8. Poslední slovo - poděkování, oficiální ukončení, PF do nového roku – br. Miroslav Nemrava.
9. Před občerstvením byly shlédnuty dvě prezentace - fotoprojekce na téma : „Star Dance aneb když
hasiči tančí“ – připravil jednatel sboru, br. Karel Morbitzer a druhý dokument „Radíkovský přítel –
alkohol“ - připravil br. Aleš Morbitzer. Prezentace se líbily a autorům se dostalo poděkování hlasitým potleskem.
10.Následovalo občerstvení, letos novinka (přírodní vepřový řízek s americkými bramborami). Děkujeme místní hospodě !!!!
Následoval konec výroční schůze a volná zábava. Toho mnozí využili a setrvali v místním pohostinství
do pozdních ranních hodin ( i s mezispánkem ). Za vytrvalost zaslouží pochvalu mimo místní borci i
zástupci SDH Lošov, kteří vždy rádi posedí a každý rok se na ně těšíme.
Plánované akce SDH Olomouc – Radíkov v roce 2009
- 7. březen 2009 dětský karneval (může být ještě změna termínu)
- 18. duben 2009 jarní sběrová sobota – šrot
- 1. květen 2009 stavění májky
květen 2009 1. hasičská soutěž – okrskové kolo
- 6. červen 2009 kácení májky – nohejbalový turnaj
- 27. - 28. června 2009 3. ročník soutěže v Netradičním požárním útoku
- 25. - 26. červenec 2009 Pohár starosty SDH Kobylí
srpen 2009 ŽENATÍ – SVOBODNÍ fotbálek o sud piva
srpen 2009 cyklovýlet aneb Na kole po Hané
- 29. srpen 2009 Srpnová noc
říjen – sběrová sobota
říjen – Drakyáda a burčákový košt
listopad –společné cvičení sborů MmOl
5. prosince 2009 Mikulášská nadílka
- 19. prosince 2009 – valná hromada SDH Ol.-Radíkov
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Silvestrovský požár (zpracovall
Na Silvestra před obědem
volal starosta sboru velitele, že nad Radíkovem někde v lese pod „Vršinou“hoří. V
první chvíli jsem myslel, že si tropí silvestrovské žertíky, ale nedalo mi to a volal
jsem mu ihned zpět na telefon. Bylo mi
řečeno, že je to fakt a „letí“ se na místo
podívat, ať ví co budeme na likvidaci ohně
potřebovat. Já mezi tím běžel do hasičské
zbrojnice pro auto a potřebné nářadí.
Hydrantový nádstavec, klíč, hadice typu „B“a
„C“, proudnice s rozdělovačem jsem hodil do
auta a spěchal hledat starostu a oheň. V lese
nad Radíkovem bylo rušno. Hořel mírně
nakloněný suchý smrk, jehož stáří jsem
odhadoval na 50 let. Operačního důstojníka HZS olomouckého kraje jsem informoval o výjezdu a popsal jsem situaci, při které si pomůžeme sami a že není třeba posily s cisternami.O založení požáru
jsme měli důvodné podezření na pár mladých výrostků,kteří si stále častěji a bez rozmyslu odpalují
různé petardy na nepatřičných místech, kde mohou napáchat veliké škody, neboť na místě samém
zůstaly jen obaly od této pyrotechniky. Rodiče by se asi při placení škody hodně divili.
•

Čenda Prudký).

Útok jsme provedli z hydrantu pomocí nádstavce a hadice „B“ přechodové spojky,čtyř hadic typu „C“ a
proudnicí. Trvalým skrápěním byl požár uhašen za půl hodiny. Mezi tím se ozval pověřený pracovník
z magistrátu, který měl havarijní službu a paní ze škodní komise HZS Olomouckého kraje. Jelikož
škody byly minimální, nebylo třeba zvát k události ani Polici ČR.
Přítomni hasiči, jmenovitě: Prudký Č., Nemrava M., Řezníček T., Langer Vl., Veverka D., Hudec P.,
Hudec L. a Špruček M. předvedli skvělý útok a posledně jmenovaný i skvělé školení a likvidaci ohořelého a zničeného stromu motorovou pilou.
Celá akce trvala něco málo přes hodinu, takže po přesunu jednotky na základnu a odhlášení operačnímu důstojníkovi nám nic nebránilo celou situaci rozebrat v místní hostinci „U Pulce“.
Byl Silvestr 31.12.2008 - 13: 00 hodin……. a silvestrovský večer před námi….
• Měsíc leden 2009 byl věnován valným hromadám našich bratrských sborů
- 10.1.2009 SDH Olomouc – Chválkovice, delegáti bratr Nemrava a Hudec P.
- 11.1.2009 SDH Olomouc – Droždín, delegáti bratr Hanzlík a Morbitzer K.
- 24.1.2009 SDH Olomouc – Holice, delegáti Bernard Petr, Prudký, Lisa
- 28.1.2009 SDH Olomouc – Město, delegáti bratr Smrkta, Richter
- 31.1.2009 SDH Olomouc – Lošov, delegát Smrkta
• První letošní pořádanou akcí bude

Tradiční hasičský ples 2009 - sobota 28.2.09
hudba nově skupina „FONTANA“ Bohatá tombola, občerstvení, společenský oděv nutný
(pozvánky budou rozneseny)

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

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov informuje
Zimní příprava fotbalistů se začíná pomalu rozbíhat. Jarní sezonu zahájíme
v měsíci dubnu a věříme, že pozice vybojované v podzimní části ligy se nám
bude dařit obhájit. Členové týmu v čele s manažerem Mirkem Nemravou děkují
firmě OTOSPORT pana Ing. Oty Kaděrky za poskytnutý sponzorský dar (míče).
/mn/
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INZERCE
Období počátku začínajícího roku je pro
obchodníky časem, kdy zákazníci po vánočním a silvestrovském období hojnosti prohlíží své postavy a stoupají na
osobní váhy a začínají mnohdy realizovat svá novoroční předsevzetí. Tržby
ve srovnání s těmi předvánočními, nic moc.
Ale i pro toto období pro vás naše prodejna společnosti HRUŠKA spol. s r.o. připravila dostatek zdravých potravin, cereálního pečiva, dietních jídel a dostatek ovoce a zeleniny, ať už čerstvé nebo sterilizované. Ke všemu je i výběr vhodných neslazených minerálních vod, sýrů i mléčných výrobků.
Personál je ochotný a rád poradí jak na to. Najdete zde zboží, které vám doporučují pravidelně i reklamní katalogy společnosti HRUŠKA spol. s r.o.
Těší se na Vás zaměstnanci radíkovského obchodu Hruška.
/zv/
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