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

Pozvánka na
3.ročník soutěže v NETRADIČNÍM
POŽÁRNÍM ÚTOKU,
který proběhne
v sobotu dne 27.6.2009
na vodárenské nádrži a okolí
v Olomouci – Radíkově.

Scénář této hasičské soutěže se rodil asi před
4 roky v hlavách „motoru“ místního Sboru dobrovolných hasičů. Letos se pořádá již třetí ročník a
přípravy i když se navenek toho mnoho neděje,
běží naplno. Celá akce chce dobrou partu lidí, a to
nejen z řad hasičů, ale i místních občanů, chatařů,
kteří se do přípravy taktéž zapojují. Držme
všichni pořadatelům palce, ať vyjde počasí,
nezklame technika ani svaly. A odměnou pro
pořadatele je spokojenost všech hasičských družstev za pozornosti dostatečného počtu diváků. Přijďte i
vy se podívat, povzbudit jednotlivá družstva, užít si napětí, pohody i legrace.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
7.4.2009 - 70. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-kontrola hospodaření MŠ
-plán investic 2009
(zahájení výběrových
řízení)
-Aquapark - valná
hromada
-Ceny města za rok 2008
-Divadelní FLORA
-IPRM, „Atraktivní a konkurence schopná Olomouc“
-daň z nemovitostí
-malé projekty
-pojmenování ulic
-změny v KMČ
21.4.2009 – 71. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-veřejná zakázka „Dolní náměstí“, projekt
-lokalita bývalých kasáren 9. května
-Chválkovice, parkoviště
-petice, parkoviště pro inline bruslení Chválkovice
-dětská hřiště
-pokračování rekonstrukce representačních
místností radnice
-opravy komunikací
-změny jízdních řádů
-přechody pro chodce
-projekt oživení centra města
-značení historických domů a památek
-projekt „Informační systém ZOO Olomouc“
-Terezská brána
5.5.2009 - 72. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2009
-veřejné zakázky
-Petice Radíkov – Pod Bořím
-Petice Lošov – lokalita Kluče
-inline stezky – Hejčínské louky
-plán investic 2009
-soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu
-Svátky písní
-projekt „Bezbarierová Olomouc“ – záměr 2010

-prodej domů
-rozpočtové změny 2009
-veřejné zakázky
-Bikepark Olomouc
-omezení průjezdu kamionů, vyhodnocení
-předzahrádky
-změny v KMČ
-příspěvky v oblasti kultury a sportu
-V. letní olympiáda dětí a mládeže 2011
19.5.2009 – 73.RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky, zakázka č.9063 – zahájení,
komise, „Malinovského – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ (příprava výběru zhotovitele)
-aktualizace koncepce rekonstrukce školních
jídelen
-dodatek smlouvy s DPMO a.s.
-kontrola hospodaření MŠ
-dočasné parkoviště u ZOO
-oprava mobiliáře a cestní sítě, Rudolfova alej
-rozpočtové změny 2009
-stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města
-ředitel MDO (výběrové řízení)
Stanovení jednání RMO a ZMO ve II. pol. 2009
20.4.2009 – 16. ZMO
-rozpočtové změny 2009
-výsledky hospodaření SmOl za rok 2008
-majetkoprávní záležitosti (schválení odprodeje
pozemků v kú. Radíkov u Olomouce, parc. číslo
134 a 135 za kupní cenu 123 080,-Kč)
-prodej domů
-Aquapark Olomouc
-program regenerace MPR
-pojmenování ulic
-Ceny města Olomouce 2008
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
Duben (20.4.)
-došlá a odeslaná pošta
-zajištění akce „bioodpad
2009“
-stanovisko vedení města
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k problematice ul. Malinovského
-další řešení opravy rigolů ul. Zedníkova, příslib dalších finančních prostředků na rok 2009
-upřesnění opravných prací na vodoprávních
stavbách (p. Brázdová – majetkoprávní odbor)
-černá skládka na konci ul. Lošovská, řešení
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-provedení oprav poškozených laviček a doplnění odpadkového koše
-uplatnění požadavku na opravu děr na ul.
Malinovského
Květen (18.5.)
-došlá a odeslaná pošta
-odpověď na žádost p. Procházkové
-dopis p. Skalického z Poniklé
-problematika kontejneru na točně MHD
-jednání kolem úklidu listí na ul. Lošovská
-realizace drobných akcí KMČ (úvazky pro psy
u prodejny a zarámování katastrální mapy
Radíkov u Olomouce)
-informace o občanské iniciativě týkající se
výstavby RD v lokalitě Pod Bořím

Plán jednání KMČ v roce 2009
15. června
19,00 hod.
20. července
19,00 hod.
17. srpna
19,00 hod.
21. září
19,00 hod.
19. října
19,00 hod.
16. listopadu
19,00 hod.
14. prosince
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/

PŘI JARNÍM ÚKLIDU JSME SE EKOLOGICKY ZBAVILI NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ….
Slunečné jarní období letošního roku využili občané, chataři i chalupáři k důkladnému úklidu
svých nemovitostí. Hasiči v sobotu 18. dubna svezli železný šrot a i přes nízké ceny výkupu byli
s přínosem do pokladny spokojeni.
Následující sobotu 25. dubna přistavovali
TSMO a.s. od 8,00 hod. pravidelně kontejnery
na objemný komunální odpad, tak i specielní
kontejner na nebezpečný odpad, stará
elektrozařízení i na objemnější bioodpad, který
se do hnědých bionádob nevejde.
Započal
taktéž
pravidelný
odvoz
komunálního odpadu z chatových lokalit.
S ohledem na skutečnost, že odbor ŽP spolu
s TSMO a.s. vytváří dobré podmínky pro
zbavení se nepotřebných věcí, žádá KMČ
občany, chataře a chalupáře, aby objemný
komunální odpad v mezidobí sběrových sobot
(jaro-podzim) neukládali ke kontejnerům nebo
na stanoviště v chatových oblastech nebo na
stanoviště nádob na tříděný odpad. K dispozici
jsou ve městě Olomouci sběrové dvory v Neředíně a Hodolanech, kam mohou různý odpad odložit ve
dnech, kdy mají provozovny otevřeno.
Pokud se někdo z chatařů chce zapojit do akce „bioodpad v Radíkově“ (každou lichou středu se
přistavují nádoby na bioodpad na místo svozu popelnic) nebo využívat pronajatý kompostér je nutno
se dohodnout na tel: 588 488 332.
/zv/

JAK TO BUDE S REKONSTRUKCÍ ULICE MALINOVSKÉHO….
I když by se mohlo mnohým zdát, že investiční akce „Malinovského – rekonstrukce komunikace a
inženýrských sítí“ je někde u ledu, není tomu tak. Všichni věříme, že příslib realizace této akce bude
stávajícím vedením města naplněn. V měsíci květnu 2009 bylo vydáno stavební povolení na uvedenou stavbu a v současné době nabývá právní moci. Rada města Olomouce na svém jednání dne
19.5.2009 pověřila odbornou firmu zajištěním výběrového řízení na zhotovitele stavby s ohledem na
předpokládaný finanční objem ve výši 29 mil. Kč. Veřejná soutěž na zhotovitele zakázky byla vyhlášena v pátek 29.5.2009 na celostátním poštovním serveru. Termín odevzdání nabídek je 22.6.2009,
zahájení stavby požaduje investor 1.9.2009, ukončení 31.5.2010. Složitá je pro město i napjatá finanční situace způsobená i nižším příjmem z daní vlivem probíhající recese resp. Krize, a tak RMO a
ZMO pečlivě zvažuje všechny kroky. Jak jistě víte nejen na tuto akci, ale i na další investiční akce
město bere úvěr od banky na pokrytí investičních výdajů. Výběrové řízení na poskytovatele finančního
úvěru je před ukončením a tak věříme, že po odsouhlasení rozpočtové změny r. 2009 statutárního
města Olomouce RMO a ZMO, výběru poskytovatele úvěru bude tato akce koncem léta zahájena.
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KMČ se opětovně obrací na ty majitele nemovitostí, kteří se ještě nenapojili na stávající
inženýrské sítě (a víme o 4 zájemcích), aby tak učinili co nejdříve. Rychlost realizace stavby zhotovitelem je především o nasazení dostatečného množství mechanizace a pracovníků na nezbytnou
ruční práci. A to nebude problém v době, kdy regionem hýbe nezaměstnanost. To dokončení stavby
v roce 2010 se může týkat jen nutných zásahů do zeleně a její nová výsadba (v době vegetačního
klidu), případně provedení terénních dokončujících úprav.
/zv/

HISTORICKÁ POHLEDNICE RADÍKOVSKÉ PEVNŮSTKY
Podařilo se mně objevit v jedné sbírce, aspoň pro mě, velmi vzácnou pohlednici fortu Radíkov. Razítko pošty nese datum z roku 1911. Tím je historicky doloženo, že část budovy Parados (obr. vpravo)
byla zbouraná až po tomto datu. Zůstává otázkou, kdy přesně to bylo a hlavně z jakého důvodu.
Z obrázku je patrné, že na střeše je něco jako zemní nakrytí, které dnes chybí. Další obrázek je věno-

ván „Šíjové budově“ a je zajímavý tím, že budova má sedlovou střechu pokrytou taškami. Před budovou je několik lidí. Dnes už ale v Radíkově není nikdo, kdo by je poznal. V dolní části je německý
pozdrav z fortu Radíkov a pár řádků napsaných návštěvníkem fortu. Zatím se mně nepodařilo je rozluštit. Možná se zastavím v některé lékárně a za tři pětky mně to přečtou.
Do nedávna jsem se domníval, že v historii Radíkova už není co objevovat. Potom přišla pamětní medaile hasičů, teď pohlednice fortu a co víc, viděl jsem u jednoho sběratele ještě několik dalších pohlednic Radíkova. Asi to moc prožívám, ale byl to pro mě velmi příjemný zážitek, vidět historii
na pohlednicích, na jedné je dokonce razítko z roku 1905! O tom zase příště. Na závěr si neodpustím prosbu na čtenáře – máte-li něco z historie naší krásné vesničky, nenechte to zahálet ve
tmě nějaké skříně. Na úplný závěr malá připomínka: Příští rok to bude krásných 750 let od první
zmínky o Radíkově.
/jb/

NA 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE SPOLUPRACUJEME
S HASIČSKOU VZÁJEMNOU POJIŠŤOVNOU.
(Historická tabulka, kterou měli naši dědové na domě)

27. června 2009 pořádáme již 3.ročník „Netradiční hasičské soutěže“ v Radíkově. K dnešnímu dni je přihlášeno
závazně 14 družstev. V rámci příprav 3.ročníku naší Netradiční soutěže jsme oslovili několik firem ke spolupráci.
Jednou z nich je i HVP, a.s. Možná si někteří ze starších
časů vybaví červenou smaltovanou cedulku, která visela
na domech s textem „Pojistila Hasičská vzájemná pojišRadíkovský informační zpravodaj 3/2009
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ťovna“. Dnes již tato pojišťovna, mimo jiné původně založená hasiči, působí více než 100 let a brzy
bude na Horním náměstí v Olomouci otevírat svoji hlavní kancelář. Mimo klasické pojištění nemovitostí nabízí také další druhy komerčního pojištění( životní, domácností, vozidel, cestovní pojištění a jiné ).
Nabízí atraktivní pojistné programy a výhody nejen pro hasiče. Náš sbor pojistil naši soutěž proti případným škodám na majetku nebo zranění diváků. Pro zájemce o pojištění nachystají zástupci pojišťovny nezávislé srovnání pojistných produktů. Po dohodě pro více zájemců je možné pozvat i zástupce pojišťovny do Radíkova ke konzultacím. Ušetříte čas a dostanete informace z první ruky ! Zájemci
o informace kontaktujte paní Kunrtovou na telefonu 585 223 085 nebo 775 187 858, popř. emailem :
milus.k@email.cz.
/pb/

POČASÍ
Duben 2009
Průměrná teplota 14,4o C od 5 - tiletého průměru odchylka o 3,7oC od normálu, od 25 – tiletého 5,9 oC.
Napršelo 7 mm, to je 19 % normálu. Nejvíc napršelo 22.4. celkem 6 mm. Maximální teplota byla 10.4.
ve 14 hod. 25oC a minimální 2,6oC a to 3.4. v pět ráno. Jasných dnů bylo 16, což je 314 % normálu,
zatažených 3, srážkové 2, letní 2 t.j. 286 % normálu, větrných bylo 5, s bouřkou 1, s inverzemi 17.
Teplotně byl měsíc extrémem od začátku 20. století. Extrémní teploty v minulosti: - 8oC dne 3.4.1900,
+ 28,5oC dne 23.4.1968.
/jb/

Víte, že . . . .
……….opětovně se na hrázi radíkovské vodárenské nádrže objevil dne 23.4.2009 vodník,
kterého tam usadily děti z MŠ Olomouc – Bieblova se svými učitelkami a rodiči, symbol
vítání jara spojený jako vždy s výletem do jarní
radíkovské přírody a návštěvou koníčků….
…….na základě informace pozorných maminek zajistila KMČ u TSMO a.s. urychlenou
opravu kládové houpačky, kde došlo k uvolnění většiny šroubových spojů….
…….přívalový liják, který se snesl nad Radíkovem 11.5., přinesl nejen tolik očekávanou
vláhu (15 mm), ale i nutnost čištění většiny
uličních vpustí od naplavenin štěrků. A tak se
měl pracovník TSMO a.s. pan Fico co ohánět….
…….. jako důsledek vandalismu jsme objevili i
poškozené plexisklo na displeji místního „radíkovského orloje“ od hodu kamenem nebo
střelby ze vzduchovky…
……..je asi měsíc po sběrových sobotách a
neukáznění lidé klidně odloží použité prošívané deky na kontejner na točně MHD. Nedávno
tam někdo udělal skládku zbytků z provozu
svých podnikatelských aktivit. S tímto postupem nemůže KMČ souhlasit a bude činit kroky
k nápravě i cestou Magistrátu města Olomouce. Jde nám přece o prostředí městské části,
kde žijeme……..
…….KMČ upozornila Moravskou vodárenskou
a.s. na poruchu na hrubé čistící stanici a také
řeší s TSMO a.s. zaplevelení plochy budoucího sportoviště bodláčím. Snad se povede
v krátké době bodláčí vyhubit. KMČ také opětovně urguje provizorní zapravení výtluků na
ul. Malinovského, bohužel zatím marně ….
…….u prodejny Hruška byly zbudovány 2
sloupky (úvazky) pro psy. Jsou bokem od
chodníku z každé strany prodejny tak, aby
Radíkovský informační zpravodaj 3/2009

nedocházelo k obtěžování
návštěvníků prodejny…..
……….radíkovský občan
vytrvalostní běžec pan
Ing.Osladil na mistrovství
světa v běhu na 24 hodin
v italském Bergamu obsadil na šampionátu v absolutním pořadí 39. místo.
Za uvedený čas celkem
uběhl 206,233 km. Pan Ing. Osladil byl ve startovním poli dvou stovek závodníků nejstarší.
Nyní se již připravuje na světový pohár v běhu
na 100 km v belgickém Touhortu, který se
uskuteční 19. června. (čerpáno z Olomouckého
deníku – pátek 29. května2009) ………
………KMČ intervenovala u odboru ŽP Magistrátu a u Krajské veterinární správy ve věci
nedodržování
kázně
některých
včelařů
v blízkém okolí. Kočování včelstev bylo vyhláškou zakázáno, přesto se děje. Zájmem i
místních včelařů je, aby karanténa byla ukončena a do přírody se opětovně vrátily včely……….
……na adresu „obecního úřadu“ v Radíkově
přišel dopis od pana Bohuslava Skalického
z Poniklé, ve kterém vzpomíná zesnulého pana Jana Smetanu. Přítele, se kterým sloužil u
PTP (nazývaných Černí baroni). Vzpomíná na
krutá léta této vojenské služby, která poznamenala životy mnoha obyčejných lidí. Pan
Smetana Jan patřil k nim. Přiložený materiál
pojednává o krutostech, kterým byli vystavováni politicky nespolehliví vojáci v padesátých
letech. Materiál je i vzpomínkou na kamarády,
kteří se dnešních dnů nedožili. Dopis bude
v kopii předán vnukovi p. Janu Koutnému…….
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červen: Jan Krumpholc, František Procházka, Ludmila Malíková,
Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Zdeňka Smrktová, Jindřich
Melcer, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Radoslava Chodilová, Miloslav
Pospíšil, Vladislav Hynek
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.
Blahopřání:
Manželům Zuzaně a Pavlovi Snášelovým blahopřejeme k narození dcery Adélky. Přejeme hodně zdraví
a rodičům jen samé radosti z nového potomka.
/zv/

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 obsazeno panem Martinem Tichým.
2) Od počátku dubna 2009 je prováděn systém vývozu
komunálního odpadu a bioodpadu každou středu
takto:
- vývoz klasických popelnic 1 x za 14 dnů v sudé týdny
- vývoz nádob na bioodpad 1 x za 14 dnů v liché týdny
Svoz bioodpadu bude ukončen 18. listopadu 2009 a obnoven v jarních měsících 2010.
3) Třiďte odpad, využívejte možnosti, které nabízí TSMO a.s. Důsledným tříděním přímo u zdroje
šetříte náklady z rozpočtu TSMO a.s. a SmOl. Pokud vám nestačí popelnice na běžný komunální odpad v režimu 14 - ti denního odvozu a třídíte odpad a je vás v RD více jak 5 občanů, obraťte se na pracovníka odboru ŽP odd. odpadů Magistrátu s žádostí o přidělení další
popelnice.
4) 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
5) I v období dovolených můžete navštívit místní knihovnu (vedoucí p.Večeřová)
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 a pro vaši bezpečnost:
Několik užitečných rad nejen pro seniory
Podvodníci využívají různých záminek a lstí, aby se dostali do vašeho bytu k vašim penězům. Nejčastěji se pachatelé vydávají za pracovníky obecního úřadu, podniků nebo
různých servisních služeb (voda, plyn, elektřina atd.). Snaží se ve vás vzbudit soucit a
tvrdí, že je někdo okradl a nemají na cestu domů, nebo se vydávají za doručitele velkých
finančních výher.
Několik rad jak se vyhnout podvodu:
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nepouštějte si nikoho cizího do svého bytu
neznámým lidem neotvírejte dveře
každý zaměstnanec firmy má u sebe průkaz a návštěvu musí předem ohlásit
pokud čekáte opraváře, řemeslníka, zajistěte si v době opravy někoho známého, souseda nebo rodinného příslušníka
cizí lidi nenechávejte doma samotné
podomní nabídky výher nebo výhodných koupí odmítejte
v případě, že se budete cítit ohroženi, zavolejte na tísňovou linku městské policie nebo Policie ČR
doporučujeme mít u telefonu zapsaná důležitá telefonní čísla

Linky tísňového volání:
150 Hasiči
155 Zdravotní záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
Příspěvky pro vás připravuje:
VEDOUCÍ PIS / TISKOVÝ MLUVČÍ

Lenka Prošková
Ředitelství MP Olomouc
Kateřinská 23, PSČ 779 11
Tel.: 585 209 504
E-mail: prevence@mp-olomouc.cz

Klub seniorů Radíkov informuje….
V dubnu a květnu jsme střídali posezení v klubu s vycházkami po
okolí podle počasí. Pěšky jsme byli na Sv. Kopečku - kolem
přehrady, u altánku na veskovských polích, u Wolkerovy studánky,
potom v Lošově a Tověři i
v Samotíškách.
V klubu jsme měli skoro
každé posezení nějaký
zajímavý program. Jednou
to bylo promítání krátkých filmů, pak přednáška městské
policie – na téma „Prevence proti kapesním zlodějům a
podvodníkům a také ochrana spotřebitele – možnosti
reklamace koupeného zboží“. Magistrát města Olomouce,
sociální odbor pořádal pro seniory zájezd na Veselý kopec,
kde jsme si prohlédli zámek a skanzen Vysočina. Byl to
zajímavý zájezd.
Jako dva chalupáři……..

Co se týče kultury navštívili jsme baletní
představení „Radůz a Mahulena“, operu „Straka
zlodějka“ a „Muzikálový večer“. Také jsme se
v hojném počtu účastnili odpoledne ve
Slavoníně, které pořádal sociální odbor
Magistrátu města Olomouce.
Jarní Flora Olomouc byla tradičně navštívena
velikým počtem našich členů a byli jsme nadšení
krásou květin, nádherným naaranžováním a
nápaditostí zahradních architektů a pořadatelů.
Pokud jde o naše jubilanty, oslavila své 70-té
narozeniny paní Tomečková, které jsme popřáli
především hodně zdraví..
Dobrá parta je pro účastníky zájezdu předpokladem spokojenosti…..

/fp, ar/
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V sobotu 30.5. - Dětský den pod patronátem Hospůdky u Pulce
Tentokráte se pořádání dětského dne chopil šéf místní hospody za spolupráce Stáje Omega a místních hasičů.
Počasí od rána (i přes tolik očekávaný déšť) moc nadějí nedávalo. Po 13 hod. se objevilo sluníčko, a tak nakonec
místní rozhlas pozvánkou odstartoval dětské odpoledne. Byly připraveny soutěže (jízda na koloběžce na čas,
pojídání koláče a jízda na ponících, které přistavila i
s personálem
Stáj
Omega.
Dobrou náladu
vytvářela
živá
country kapela.
Dětí
bohužel
mnoho nebylo a
tak si hráli i
dospělí a připomněli si dobu
nedávnou i starší.

„Co jste hasiči, co jste dělali…….
•

Dne 24.4.2009 - Neformální setkání na Hanáckém dvoře v Ol. - Chválkovicích

Probíraná témata za přítomnosti nám.primátora p. Martináka a ved. odboru ochrany Ing.Zapletala:
1.
2.

•

•

školení řidičů vozidel SDH - 1x ročně proběhne společné školení ( praxe, teorie )
mobilní telefony - budou pořízeny nové MT pro pověřené členy SDH, nový operátor, levné volání,
SMS dražší než volání, dostatečný limit
3. investice do zbrojnic SDH - plán 2009 - Chválkovice, Černovír
4. společná akce pro všechny jednotky města Olomouc - lepší zviditelnění práce SDH olomoucké veřejnosti - čekáme náměty, termín
5. nákup materiálu - čluny , dle koncepce - posoudit stávající vybavení , požadavky na Ing. Zapletala
6. sobota 9. května - 1. okrskové kolo soutěže
7. br. Spáčil Petr předložil návrh společného cvičení na tekoucí vodě MORAVICE 23.24.5 - přihlášky do
30.4.
8. DEN ZÁCHRANÁŘŮ - 23.4.09 - jezírka Poděbrady
9. 27. - 28. června soutěž Radíkov - magistrát postaví družstvo ?!
10. společná prohlídka cvičiště a zbrojnice SDH Ol. – Chválkovice
Již tradičně se 1. května sešli místní hasiči u stavění
májky v prostoru hřiště za prodejnou. Přes počáteční
obavy z malé účasti, nakonec vše dobře dopadlo. Díru
vykopali M.Nemrava, P.Snášel, K.Snášel, M.Lisa a
P.Bernard. Strom skácel J.Rudický a J. Krumholc. S
dopravou následně pomohli M. Titz a K. Morbitzer. A pak
už stačilo jen vztyčit nazdobenou májku, která byla
tentokráte hodně štíhlá. V závěrečné fázi nám pomohli i
další členové SDH ...

Dne 9.5.2009 proběhlo 1. kolo Hanáckého okrsku
Chválkovice
Soutěže se účastnili tito členové SDH Ol. - Radíkov:
Nemrava, Prudký, Řezníček T., Morbitzer K., Lisa, Bocan,
Hudec L., Foukal, Veverka, Hanzlík a nováček Titz Michal (který nesoutěžil). Po slavnostním zahájení proběhlo losování. V 9,30 hod. bylo zahájena soutěž 5-ti členných družstev. Štafeta na 4x 100 m byla čtyřčlen-
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ná, následovaly útoky dle požárního sportu. Výsledky: kategorie muži: 1. místo SDH Chválkovice, 2. místo SDH Holice, 3. místo SDH Droždín, 4. místo SDH Lošov, 5. místo SDH Radíkov, kategorie ženy: 1. místo
SDH Droždín.
•
•
•
•
•
•

Novým členem SDH Ol.- Radíkov se stal Honza Sobotka.
Tentokráte chce sbor zviditelnit tuto zajímavou a organizačně náročnou akci i mediálně (informování tisku,
rozhlasu i televize.
Hasiči se budou částečně podílet i na organizování dětského dne, který pořádá hospoda U Pulce, stáj
Omega a SDH Ol. – Radíkov.
O víkendu 23. - 24.května – se dva členové SDH Ol. – Radíkov (Ivo Hanzlík a David Veverka) účastnili
sjíždění řeky MORAVICE.
sobota 30. května účast družstva SDH Ol. – Radíkov na XI. ročníku Soutěže o pohár SDH Chválkovice.
sobota 6. června - NOHEJBALOVÝ TURNAJ.

13. ročník KÁCENÍ MÁJE
- memoriál Martina Cvoligy -

Ve dnech 6. a 7. června 2009
Sobota

08.20 hod.
08.30 hod.
16.30 hod.
18,00 hod.

Prezentace týmů nohejbalového turnaje
První zápas turnaje
Předpokládané finále turnaje
Vyhlášení nejlepších a slavnostní kácení májky

20.00 hod. Taneční večer /hudba DJ Miloš/, vstup zdarma
neděle 12.00 hod až ….. odpolední posezení u reprodukované hudby

Občerstvení zajištěno: Pivo, víno, nealko, alko, makrely, klobásy, grilovaný bůček………..
Srdečně zvou hasiči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka pro všechny příznivce hasičů, místní občany, chataře a chalupáře

3. ročník soutěže v NETRADIČNÍM
POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sobota 27.6.2009
Soutěž opět proběhne na místní vodárenské nádrži a
blízkém okolí nádrže.
(Uzávěrka přihlášek je v pondělí 15.6.2009)
Pro všechny je nachystáno několik novinek jak
organizace závodů, tak i z našeho sboru.
Ke konci května registrujeme celkem 14 družstev
( 11 muži, 3 ženy ).
Od 1.6. 2009 náš sbor získal nového partnera a to
Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s. Hned první
společnou
akcí
je
právě
naše
soutěž
v NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU. Tato soutěž
je pojištěná pro případný úraz někoho z diváků a
proto neváhejte a přivezte i své kamarády a fanoušky
k vytvoření skvělé atmosféry ! Také nás opět podpoří
firmy ZHT Group s.r.o. – jediný prodejce techniky TOHATSU v České republice.
Bude nový raftový člun – po jarním nafouknutí nebylo potřeba dát ani člun na vodu, abychom zjistili, že dny
našeho KURSKU jsou sečteny. Ucházel úplně všude ! Padlo tedy rozhodnutí a pro soutěž bude člun nový typ
COLORADO od firmy GUMOTEX.
Občerstvení. Jde nám o to, aby nikomu nic nechybělo. Pro zahnání žízně bude nachystáno pivo
STAROPRAMEN. Na hlad bude několik specialit z kuchyně a proškolená obsluha bude plnit vaše přání.
Diváci. Chystáme více slunečníků a míst na sezení pro příchozí diváky. Některé týmy se nespoléhají na příchozí,
ale dovezou si své věrné fanoušky s sebou. Máme avizovanou skupinu 30 lidí z Jižní Moravy, až máme podezření, jestli nejedou s cílem vyřadit domácí družstvo ze startovní listiny.
A na závěr snad jen to, že se na Vás všechny těšíme ! Přijďte povzbudit soutěžící a především i tým SDH
Olomouc – Radíkov, který se pokusí opět bojovat o vítězství na domácí vodě a s domácí vodou.
- Srdečně zvou Radíkovští hasiči -

…………………………………………………………………………………
Aktuálně o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb/
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Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov informuje
Jarní část ligy je v plném proudu a do konce této sezony nám zůstávají jen 4
zápasy. Mužstvo se na jaře stále hledá, chybí herní pohoda a asi i patřičná motivace (postup, prémie apod.). Věříme ale v sílu kolektivu a touze všech hráčů i při
přibývajících letech dokázat, že na to přece máme…..
Tak hodně zdaru, dobrou mušku a pevné nervy na závěr sezony…….

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

HOSTÉ

DOMÁCÍ

(jaro)

4.4.
12.4.
19.4.
26.4.
30.4
10.5.
14.5.
24.5.
29.5.
5.6.
11.6.
21.6.
26.6.

Radíkov
Š Senice
Radíkov
RK Daschi
Radíkov
Mates
Radíkov
FC Peklo NV
Radíkov
DHL Olomouc
Radíkov
Henkováci
Radíkov

Hammers 01
Radíkov
DERESPO Lošov
Radíkov
TJ Křelov A
Radíkov
Rio de Blatec
Radíkov
Dalkia ČR
Radíkov
MK Uničiv
Radíkov
Opton Nemilany

VÝSLEDEK
PODZIM
2008

3:2
2:4
3:1
5:1
4:1
2:2
5:1
3:6
2:0
4:4
3:2
2:7
7:0

VÝSLEDEK
JARO 2009

2:6
1:3
1:1
1:2
2:3
3:1
0:6
2:2
7:0

/mn/

INZERCE
Jaro se nám ukázalo v plné síle, a tak se letos
mohla grilovací sezona rozjet oproti zvyklostem
hodně brzy. A to nejlepší včetně vlahých letních
večerů máme před sebou. Někteří chataři a
chalupáři se už nastěhovali do přírody a tak i
prodejna si pochvaluje jejich zájem…
Kolektiv prodejny Hruška zve k nákupům
potravin i nápojů, včetně těch, které jsou
třeba ke grilování. Každý si zajisté vybere
z bohatého sortimentu uzenin, mražených
masných výrobků, piva vína i zeleniny pro
případné vegetariány.
Personál je ochotný a rád poradí. Najdete zde zboží,
které vám doporučují pravidelně i reklamní katalogy
společnosti HRUŠKA spol. s r.o.
Těší se na vás zaměstnanci radíkovského obchodu Hruška.
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: 219 ks. Redakční rada: Ing. Bednář Jan, Ing. Zvěřina Jan.
Foto: Bednář, Zvěřina, p. Dosedělová, SDH Olomouc - Radíkov
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@olomouc.eu, 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 31.5.2009 - vychází: 4.6.2009
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