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

Vítězové
v kategorii
mužů a v
kategorii
žen

Nahoře: Soutěž
začíná, losuje se
pořadí……..

Nahoře: Rodinné zázemí a pohoda
v doprovodu družstva Radíkova u
Hranic. Péče o novou generaci
hasičského dorostu je zřejmá…..

Vpravo: Když ujíždí
raft, je třeba situaci
řešit radikálně…..
jako DHZ Rusovce.

Radíkovský informační zpravodaj 4/2009

1

Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
8.6.2009 - 74. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-veřejné zakázky
-vydání změny č.XVI.
ÚPnSÚ Olomouc
-Horní náměstí,
koordinace s rekonstrukcí
Dolního náměstí
-tramvajová trať Nové
Sady
-Nemilanka, protipovodňová opatření
-závazná vyhláška o cenové mapě 2009/2010
-ul. 8.května, rekonstrukce komunikace
-projekt „Ozdravení dřevin v historických parcích“
-příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
-FLORA, dopravní řešení
9.6.2009 – 75. RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře Výstaviště FLORA a.s., TSMO a.s., DPMO a.s.,
SNO a.s.
-rozpočtové změny 2009
30.6.2009 - 76. RMO
-financování investičních akcí, úvěrová smlouva
s EIB
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2009
-hospodaření za rok 2008 Správy lesů města
Olomouce
-IPRM, zařazení nových projektových námětů

-omezení průjezdu kamionů
-přechody pro chodce
-Rozkvetlá Olomouc, rekonstrukce kruhových
objezdů
-výběrové řízení na ředitele MDO
-vyhodnocení spolupráce s exekučními úřady
22.6.2009 – 17. ZMO
-rozpočtové změny 2009
-majetkoprávní záležitosti
-stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Olomouce
-vyhláška o cenové mapě 2009/2010, účinnost
od 1.7.2009
-činnost kontrolního výboru za I. pol. 2009
-hospodaření „České dědictví UNESCO“
30.6.2009 – 18. ZMO
-smlouva s EIB
-rozpočtové změny 2009
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
Červen (15.6.)
-došlá a odeslaná pošta
-zajištění akce čištění komínů
-příprava hasičské soutěže
v netradičním požárním útoku
27.6.2009, informace ze schůze SDH
-vyžádané stanovisko KMČ k dopisu občana z
Radíkova pro nám. primátora
-stav pozemku vlastníka na ul. Malinovského
-problematika skládky v prostoru Horního hřiště
-informace k akci rekonstrukce ul. Malinovského

Plán jednání KMČ v roce 2009
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/
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SDĚLENÍ ODBORU VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ (MGR. PUHAČ) NEJEN PRO
KMČ, ALE I PRO OBČANY….
Dbejte na řádné značení svých domů, chat a chalup, je to povinnost ze zákona.
Poznámka: je to velmi důležitá orientace v případě příjezdu lékařské pohotovosti, hasičů, pracovníků pošty,
plynáren, vodovodů a kanalizací apod.
§ 30 zák. č. 128/2000 Sb.
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad (což máme v Radíkově roce
2008 obnoveno). Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
Domovní čísla (popisná, orientační, evidenční) přiděluje odd. pozemních staveb v souladu s §31 - §33 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích. Prováděcí vyhláška je č. 326/2000 Sb., která byla novelizována č. 193/2001 Sb..
Náklady číslování budov a jeho udržování hradí dle § 32 cit. zákona vlastníci budov, kteří jsou povinni opatřit na svůj náklad předepsané tabulky a udržovat je v řádném stavu.
Tabulky s popisnými a orientačními čísly se dle § 6 vyhlášky č. 326/2000 Sb. ministerstva vnitra o způsobu
označování ulic a o způsobu použití a umístění čísel k označení budov umísťují tak, aby byly viditelné z
veřejného chodníku. Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.
Typizované tabulky s orientačním a popisným číslem na RD, chaty a chalupy lze objednat např. u TIP
STUDIA, Pasáž Centrum v Olomouci. Do doby vyřízení objednávky nutno opatřit dům provizorní tabulkou,
která musí být trvale v řádném stavu.
Problematika kácení stromů na veřejných prostranstvích….
Ke kritickému stavu mnohdy dochází především na základě nedovolené a svévolné výsadby stromů a
další zeleně na veřejných prostranstvích (mnohdy nad inženýrskými sítěmi) nebo na hranici pozemků bez
zvažování toho, že stromy a keře dále rostou, znesnadňuje se údržba sečením apod. Cílem je někdy dobře
myšlené zkrášlení veřejných ploch, jindy záměr vytvořenou hradbou oddělit výsadbou na veřejné ploše
svou nemovitost od okolí. S odstupem let se dřeviny i stromy rozrůstají, vytváří překážku a nastává čas, kdy
jiné vzrostlá zeleň obtěžuje a plynou z toho problémy …..
Pokud občan považuje tento stav za kritický, je třeba z jeho strany toto ohlásit přímo na odbor životního
prostředí (OŽP) Magistrátu, oddělení veřejné zeleně, které stav posoudí a bude situaci řešit. KMČ tento
stav řešit nebude s ohledem na doprovodné náklady s tím spojené (odborný posudek, kácení, náhradní
výsadby), které jdou k tíži skromného rozpočtu KMČ. Pokud stav stromu není havarijní a po zvážení všech
okolností žadatel kácení požaduje, jdou pak náklady na vrub občana – žadatele.
/zv/

OHLÉDNUTÍ ZA 3. ROČNÍKEM SOUTĚŽE V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU…….
„…..a máme to za sebou“, si zcela určitě řekli všichni ti, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na hladkém průběhu velmi náročné netradiční soutěže. Nechci nikoho jmenovat, ale byla by to dlouhá řada jmen,
kteří prožili náročné dny. Chystali, zajišťovali a večer poseděli s kamarády, v sobotu ráno u hráze vodárenské nádrže připravovali zázemí, byli u presentace, celý
den drželi v ruce mikrofon, aby komentovali průběh
akce. Velmi pečlivě byla připravena i presentace místa
odkud družstva přijela. Zajišťovali další nutné úkoly pro
chod bufetu apod. A přitom bylo pro ně ještě

„rezervované“ místo na raftu, aby si hrábli i fyzicky
a soutěžili za náš Radíkov. Organizačně i
s pomocí dobrovolníků v podobě osádky hospody
U Pulce i radíkovských dam, které spolehlivě
zvládali další část tekutého bufetu, to nemělo chybu. Úspěšný sobotní den byl vyvrcholením
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dlouhodobé přípravy akce, kdy se sháněli sponzoři, zajišťovaly se poháry do soutěže, rozdělovaly se úkoly
kdo, kdy a co zajistí.
Z akce, která se udělala více méně pro zábavu (a jak někdo kdysi pronesl „abychom také v té hasičině
něco vyhráli“), se stává pomalu a jistě soutěž, která budí pozornost nejen v blízkém okolí, ale i ve vzdálenějších oblastech Moravy a dokonce i v zahraničí. A začíná být přetlak zájmu nad kapacitou… Letos opět,
ale tentokráte již se soutěžním družstvem, přijeli členové DHZ Rusovce ze Slovenska. Je to městská část
Bratislavy a když jsem s nimi hovořil moc, se jim u nás líbilo. Vše si starší zástupci DHZ natáčeli, aby mohli
akci presentovat na pravidelných hasičských setkáních se svými kolegy z maďarského Oroszváru a rakouského Karlburgu.
A nebýt povodňového stavu na Dunaji, tak se objevili na podívanou i jejich kolegové hasiči z Maďarska.
Důstojné bylo i předávání cen a drobných pozorností jednotlivým družstvům mužů a žen. Závěrem zazněly
česká i slovenská hymna. Někteří účastníci odjeli, jiní se přesunuli do centra večerní zábavy na hřiště za
prodejnu. I když z počátku zlobil déšť, vše se umoudřilo a přítomní se dobře bavili až do ranních hodin.
Poděkování patří všem sponzorům i ostatním přátelům hasičů, kteří se podíleli na zajištění této náročné
akce.
Také místní KMČ si tímto dovoluje poděkovat všem našim hasičům za velmi dobrou práci pro tuto městskou
část i za to, že se zde v Radíkově stále něco děje a že i jejich zásluhou se o Radíkově ví ……
Tak nashledanou na dalším již 4. ročníku soutěže v netradičním požárním útoku v roce 2010.
/zv/

DALŠÍ HISTORICKÁ POHLEDNICE RADÍKOVA….
Tentokráte se s vámi chci podělit o další část historie Radíkova ve formě asi první pohlednice, kterou jak
hlásá nápis na její přední straně, vydal svým nákladem hostinský Karel Smékal. Poštovní razítko nám prozradilo, že pohlednice existovala již v roce 1904! Myslím, že se snadno zorientujete v prvním obrázku, přesto se pokusím vyjmenovat majitele domů. Začnu vlevo – dům dotýkající se levého okraje patří dnes rodině
Nádeníčkové, v popředí hospoda „Smékal“, dnes U Pulce, vpravo křížek na křižovatce ulice Lošovské a
Malinovského. Vpravo dům (dnes neexistující) řezníka Jana Krumpolce. V „druhé řadě“ jsou domy Křetín-

ských – dnes Střeláků, navazuje Adlerovo – dnes Bahníkovo, ve stejné linii Zemánkovo – dnes Veverkovo
a vpravo „stará“ hasičská zbrojnice – dnes neexistuje. O „patro výš“ zleva dům Krososkových, dnes rozdělen na dva – levá část patří paní Švarcové a pravá Bednářům. Dále je „Heleněno“ – dnes Horálkovo a vpravo Krumpholcovo – dnes Richterovo. Domy nad „Krososkovým“ jsou pravděpodobně „Křížkovo“, „Polákovo“. Vpravo by mělo být „Nekoksovo“, „Vlčkovo“, trochu tam splývají střechy ….Ale pamětníci to určitě roz-
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luští. Vpravo pod lesem je „Špitál“ – původně vojenská nemocnice postavená v letech 1870 – 1876, dnes
domov rodin Pospíšilových a Šeflových. Ještě jedna věc, možná mám halucinace, ale nad střechou hospody je vidět světlý proužek a domnívám se, že je to bývalý rybník (dnes parkoviště). Dolní obrázek je pohled
na část „Dvůr“ od dnešní ulice Lošovské. Vlevo je původní kaplička u křižovatky ulic Malinovského a Na
Pevnůstce, v místě kde dnes stojí rekonstruovaný dům (dříve Procházkových, dnes patřící panu Dvořákovi). Obrázek vpravo nahoře zůstává trochu záhadou. Můj názor je, že dům úplně vpravo je „Krumholcovo Richterovo“ a směrem doleva Veverkovo, Bahníkovo a Střelákovo. V popředí, opřený o zábradlí, investor
pohlednice, Karel Smékal. Tímto mu děkuji za dnes tak vzácnou relikvii.
/jb/

POČASÍ
Květen
Průměrná teplota 15,4oC od 5 - tiletého průměru odchylka o -1,5oC od normálu, od 25 - tiletého 1,6oC.
Napršelo 43 mm, to je 62 % normálu. Nejvíc napršelo 31.5., celkem 16 mm. Maximální teplota byla
26.5. v 15 hod. 27 oC a minimální 14.5. a to 4,5oC ve čtyři ráno. Jasných dnů bylo 6, což je 111 %
normálu, zatažených 2, srážkové 16, letní 5 t.j. 119 % normálu, větrné byly 2, s bouřkou 6, s inverzemi
7. Teplotně byl měsíc extrémem od začátku 20. století. Do posledního dne, byl měsíc výrazně srážkově pod normál, až ten poslední bilanci vylepšil.
Extrémní teploty v minulosti: -1,6 oC dne 6.5.1864, + 32,8 oC dne 29.5.2005.
Červen
Průměrná teplota 17oC od 5 - tiletého průměru odchylka o -2oC od normálu, od 25 - tiletého 0,1oC.
Napršelo 101 mm, to je 131 % normálu. Nejvíc napršelo 19.6., celkem 35 mm. Maximální teplota byla
13.6. ve 14 hod. a to 29 oC a minimální 6 oC 5.6. ve tři ráno. Jasný den byl 1, což je 21 % normálu,
zatažených 3, srážkových 19 což je 143 %, letních 5 t.j. 67 % normálu, větrných bylo 5, s bouřkou 8,
s inverzemi 3. Za zmínku stojí 12 dnů s výbornou dohledností víc než 50 km.
Extrémní teploty v minulosti: 3,6oC dne 6.6.1962, + 37,2oC dne 27.6.1935.
Bohužel příroda ukázala svoji moc a od 25.6. nás opět překvapuje. Tentokrát je to série tzv. „bleskových povodní“, která brala životy a majetek. Nejblíže k nám to bylo na řece Odře a jejích přítocích a
pokračovalo to na jihu Čech, na severu Moravy kolem Vidnavy a ve východních Čechách. Na Moravě
to zatím bylo na tocích směřujících do Polska. Dnes je 4.7. a série povodní pořád pokračuje. Denně
vidíme záběry nešťastných lidí i zvířat. Dnes bylo na řadě Děčínsko. Scénář je většinou stejný – série
bouřek, někde to bylo až 7 těsně za sebou, takže to vypadá jako by se jedna točila nad stejným místem
(meteorologové to nazývají „bouřkový vlak“. Zasáhne jedno místo a potůček s vodou po kotníky se
během pár desítek minut zvedne o mnoho metrů. Byly zaznamenány vzestupy hladin o tři, ale také o
sedm metrů. Tyto bleskové záplavy se nedají předpovídat a následky jsou katastrofální. Není to ale nic
tak nového.
I Radíkov už takové povodně zažil mnohokrát. V kronice je popsán případ, kdy blesk zapálil doškovou
střechu domu „ve dvoře“. Na cestě od Boží muky ze šubrů a bočnic z vozů udělali hasiči provizorní
hráz a zpoza ní čerpali vodu stříkačkou na hořící dům. Ve třicátých letech šla voda přes cestu u červené kapličky. Blesková povodeň zasáhla loni v létě Samotíšky, Droždín a Sv. Kopeček. Člověk znalý
terénu na Sv. Kopečku by řekl, že to není možné a přitom měli lidé v domech na ulici Dvorského víc
jak metr vody. Dokonce se v předsíni jednoho domu utopil pes. Přívalová vlna přišla od ZOO a Šeříkovou ulicí se dostala do dvorů domů, které jí utvořily hráz. Jinak řečeno, povodně tady byly „od
jakživa“ a bylo by naivní věřit, že už nepřijdou. Spíš je potřeba se na ně dobře připravit. Za přípravu
svojí nemovitosti proti povodni je podle zákona o vodách odpovědný právě její majitel. Ve Zpravodaji
č. 5 z roku 2008 jsme vás informovali, jak se na tyto mimořádné situace připravit. Nepodceňujme tyto
informace a rady……..
/jb/

Víte, že . . . .
……….se projevila závada (pokles asfaltu) na
komunikaci ul. Zedníkova. KMČ byla na skutečnost upozorněna občanem. Moravská vodárenská a.s. prověřila, zda se nejedná o poruchu vodovodu nebo kanalizace s negativním
výsledkem. Závada byla nahlášena investorovi, který již jedná s firmou Horstav o provedení
opravy v rámci záruční doby na provedené
práce…….
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…….. po několika urgencích TSMO a.s. opravily výtluky na ulici Malinovského, ale stále
marně již několik měsíců čekáme na vymalování místní čekárny MHD…….
………v polovině července budou zahájeny
opravné práce na ulici Zedníkova, spočívající
v úpravě stávajících rigolů. Nové obrubníky,
zařezání asfaltu a zádlažby rigolů ze žulových
kostek. Po dohodě s majiteli vjezdů bude pro5

vedena snížená úprava obrubníků pro nájezd
na pozemek. Věříme, že touto úpravou dojde i
k rozšíření šířky komunikace….
……… stále častěji se objevují poruchy na
veřejném osvětlení, které vedou k totálnímu
výpadku osvětlení. Příčinou je většinou zavlhání starých kabelů, které byly poškozeny a
opraveny méně kvalitně při budování inženýrských sítí. A tak je to tu opravdu někdy jako
v Kocourkově. Někdy se podaří ještě večer
zajistit opravu u TSMO a.s., jindy je oprava
zajištěna až druhý den. Snad nám alespoň
částečná rekonstrukce osvětlení situaci vyřeší……..
……….pokud jde o akci „zajištění kominíka“
písemné požadavky občanů, kteří projevili
zájem o čištění nebo revize komínů byly zaslány na kominictví Fiala Olomouc, Krapkova
44. Dle tel. dotazu budou práce s ohledem na
zakázky zajištěny koncem srpna nebo počátkem září 2009. Tel. na p. Fialu ml.
603 518 990. Přislíbil, že se žadatelům ozve.
Další jednání je věcí občan – firma kominictví
Fiala……….

……… 28.června se konal v areálu RS chata

Pod věží víkend pro děti s koňmi. Jezdecké
kluby předvedly ukázky výcviku na koních,
kynologové ze Šternberka ukázky výcviku psů.
Dobrou náladu dotvářely hudební skupiny.
Počasí akci sice moc nepřálo, ale ti co přišli,
určitě nelitovali……..

/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Radoslava Chodilová, Miloslav
Pospíšil, Vladislav Hynek
Srpen
Věra Pospíšilová, Hana Koutná, Stanislav Nádeníček, Ludmila
Podlasová, Ing. Jan Zvěřina, Vojtěch Šubrt, Josef Eichler, Helena
Rozsárová,
Září
Marie Typnerová, Marie Melcerová, Ludmila Šubrtová, Ing. Pavel
Odstrčil, Ing. Jan Stojaspal
Říjen: Ing. Jan Změlík, Josef Uhlíř, Ivan Foukal
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 Daniele a Tomáši Řezníčkovým blahopřejeme k narození syna Honzíka. Přejeme hodně
zdraví a rodičům jen samé radosti z nového potomka.
Dodatečně taktéž přeje KMČ k padesátým narozeninám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví místnímu pracovníkovi TSMO a.s. panu Lubošovi Ficovi.
Smuteční oznámení:
Oznamujeme, že v uplynulém období řady našich občanů opustili paní Ludmila Malíková a pan Martin
Grygar. Na smutečních obřadech se s nimi rozloučili příbuzní,, přátelé i další občané Radíkova.
/zv/
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Sdělení občanům:
Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 – 17,00
hod. Tel. 585385 296.
1) Pracoviště je nyní 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) Dovolená v místní knihovně (vedoucí p.Večeřová)
Paní knihovnice sděluje všem příznivcům naší knihovny, že v době od 1. – 31.7.2009 je místní
knihovna uzavřena (dovolená).
Ve středu 5.srpna 2009 v 15,00 hod. se s vámi těší na setkání. I tak se můžete podívat na
webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou jaké knihy jsou v místní
knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.
/zv/

Městská policie je tu pro vás a pro vaši bezpečnost:
Jelikož i naše pravidelná přispívatelka do Zpravodaje má zaslouženou
dovolenou, tak pro případ nouze jen připomínáme:
Linky tísňového volání:
150 Hasiči
155 Zdravotní záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
Příspěvky pro vás na příště opět připraví:
VEDOUCÍ PIS / TISKOVÝ MLUVČÍ

Lenka Prošková
Ředitelství MP Olomouc
Kateřinská 23, PSČ 779 11
Tel.: 585 209 504
E-mail: prevence@mp-olomouc.cz
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Klub seniorů Radíkov informuje….
Koncem května měla na Sv. Kopečku v restauraci Archa koncert
paní Věra Martinová. Zazpívala známé i méně známé písničky a pro
nás to byl
moc zajímavý
a pohodový
večer. 3.června jsme se
vydali pěšky
na Sv. Kopeček a při opékání špekáčků na
chatě bylo hodně veselo. Nevadilo nám ani
chladnější počasí.
Další týden pořádal domov důchodců „Pohoda“
v Olomouci – Chválkovicích den otevřených
dveří. Byli jsme se podívat, jak se žije jejím
obyvatelům a jak tráví volný čas. Další týdny
jsme se kvůli nepřízni počasí uchýlili pod střeNa koncertě Věry Martinové vládla pohoda….
chu našeho klubu seniorů. Určitě jsme se ale nenudili. Paní Prášilová nám poutavě líčila své zážitky z pouti do Španělska a to do Santiaga de Compostela.
V červenci máme i my své seniorské prázdniny a setkáme se až první středu v srpnu.
Tak všem přejeme hezkou dovolenou…….
/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….
•

•

Závody – Chválkovice 30.5.2009
Tentokrát jsme na soutěž i trénovali. Věděli jsme , že časy budou mimo náš záběr, přesto jsme chtěli seriózně reprezentovat. Zaměřili jsme se na důkladné poskládání základny. Bohužel jsme se při tréninku sešli
vždy jiná sestava a tak šance na výrazné zlepšení byly minimální. V sobotu 30.5. 2009 jsme vyjeli v této
sestavě : T. Řezníček – narážeč, D. Veverka – koš, I. Hanzlík – strojník, M.Titz – béčkař, P. Bernard – rozdělovač, L. Langer – levý proud a F. Hudec - pravý proud. A bylo z toho - 14. místo ze 17. družstev.
6.7. - 13. ročník KÁCENÍ MÁJE - memoriál Martina Cvoligy
Letos se konala akce již po 13. Sešla se opět plná startovní soupiska a na turnaj nastoupili favorité z široka
daleka. Turnaj probíhal za pravidelného „zahřívání“ a
finále již bylo sledováno s bouřlivým aplausem. Tentokrát
došlo na změnu a první cenu získalo družstvo OPAVA Milostovice. Vítězství si zasloužili, neboť o něj bojovali
celých 9 let . Překvapení neskrývali vítězové, když jim
starosta sboru předal putovní pohár s tím, že jej za rok
dovezou - věříme, že opět dorazí, možná k obhajobě ?
Pořadí na předních místech : 1. MILOSTOVICE
2. JOJO 3. MORÁCI 4. VEVŘEZ
Celým dnem provázel DJ MILOŠ. Večer nás zastihla
průtrž mračen. Všechno zlé je pro něco dobré! Napřed to
vypadalo, že se večer pokračovat ani nebude, ale tvrdé jádro sboru a skalních příznivců se stmelilo a tak
mohl DJ Miloš směle sáhnout po nejlepších kouscích. A tak není divu, že se v neděli dopoledne sešlo
takřka celé vedení sboru k úklidu ...

•
•
•

14. června členská schůze – příprava na netradiční soutěž
15. června pálení včelích úlů zasažených včelím morem bratra Karla Snášela
20.června 2009 - Oslavy 125. let založení SDH Holice
Dne 20.6.2009 byli tři členové našeho sboru a to starosta Miroslav Nemrava, velitel Čestmír Prudký a jednatel Karel Morbitzer delegováni na oslavy ke 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci
- Holici. Jelikož začátek oslav byl časově naplánován až od 11. hodiny, vyjeli výše jmenovaní členové
na místo určení těsně po 10. hodině ranní. Po příjezdu na Holické náměstí, proběhlo krátké přivítání s místními bratry hasiči. Byli přítomni i bratři hasiči ze sboru Olomouc – město, se kterými jsme se přemístili do
restaurace „Na statku“, kde měla proběhnout oficiální část oslav a to slavnostní schůze. Zde již byli další
členové Hanáckého okrsku (SDH Lošov a SDH Droždín). Pozvání od organizátorů také přijali bratři hasiči
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ze Záchranného sboru Olomouckého kraje a to náměstek ředitele Karel Kolařík a velitel Miroslav Karlec. Byl
zde i zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, náměstek starosty bratr Jiří Kropáč z Černovíra,
starosta okrsku Břuchotín bratr Petr Lichtblau a další a další významní hosté veřejného života této městské
části Olomouce.
•

21.6. neděle 14,00 hod. proběhl jediný oficiální trénink na soutěž. Vše jsme si odzkoušeli, doladili. Ostatní
družstva z blízkého okolí navštěvovala místo soutěže i během týdne.

•

Jaká byla soutěž v „netradičním požárním útoku 2009“ dne 27. června ?
Za organizační výbor chceme všem poděkovat
jak za účast, aktivní pomoc , fandění a hladký
průběh celé vlastní soutěže, tak i na navazující
večerní zábavy. Padlo i několik rekordů. A ať z
toho není román, tak telegraficky základní údaje:
-

-

-

Nakonec přijelo 20 družstev
16 družstev mužů a 4 družstva žen.
Počasí vyšlo naprosto skvěle – teploty
okolo 23 - 25°C, srážky 0,5 mm.
Soutěžilo
se
na
novém
člunu
COLORADO – zapůjčil pan Jílek Karel
z Radíkova – za což děkujeme.
Soutěžící se aktivně zapojovali i do
prezentace ZHT Group během přestávky.
Diváci byli skvělí a férově fandili všem.
-

-

-

-

-

-

-

-

3x byl překonán rekord trati z minulého
roku ( muži Hlubočky, Ol. - Chválkovice,
Olomouc - Radíkov ).
Máme nového vítěze SDH Hlubočky –
muži – i s novým rekordem trati v čase
1:07:28.
Starosta tentokrát zůstal ušetřen a
odešel suchý
Rozhodčí byli skvělí a všichni 4
rozhodovali spravedlivě, takže nebyl
podán žádný protest.
Kapacita 20 družstev se díky prostoru a
parkovišti a ukázala jako ideální a maximální.

Vše se stihlo do 16:00 hodin a vyhlášení
mohlo být v 16:15.
Sice jsme neobhájili,ale na bedně jsme byli.
Z nápojů NUTREND nejvíce chutnala
příchuť LESNÍ MALINA.
Večerní zábava po přeháňce nakonec proběhla a hudba hrála až do 3:30 – bubeník,
náš kamarád Milan Kubík, vydržel až do
8:00 hod.
Na večerní zábavu dorazili - SDH Droždín,
Velká Bystřice, Chválkovice, Zdounky,
Kobylí a domácí Radíkov – prostě bylo
plno, kapela AFRESH hrála výborně a dala
základ výborné zábavě jedné z nejlepších
za poslední roky.
Snědlo se všechno jídlo a náš dík patří RESTAURACI U PULCE a všem, kterým chutnalo. Vypilo
se 15 sudů piva. Hitem letošního léta je "zelená". 8 litrů došlo nejdříve ze zásob alkoholu. SDH
Zdounky navíc pili zelenou s mlékem, pod názvem "Vodníkovo sperma".
Díky narození syna našemu veliteli se poprvé v dějinách nezavíral BAR a jelo se přes noc
NONSTOP !, tedy od soboty 17°° hod. do neděle 17°° hod.
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-

Všichni ukončili soutěž ve zdraví, bez úrazu a nebo
jiné újmy.

A to, že jsme nevyhráli, je jistě dobrá motivace pro nás, sejít
se zase příští rok – předběžný termín poslední červnový
víkend 26. - 27. červen 2010 ( důležitá informace hlavně pro
našeho velitele, aby zase někam neodjel).

Družstvo místního SDH Olomouc – Radíkov obsadilo hezké 3. místo
a tak se to tentokráte muselo obejít bez slavnostní závěrečné
koupele….

Výsledková listina - netradiční požární útok Olomouc – Radíkov 2009 – 3. ročník

Muži
Družstvo

1.pokus

2.pokus

Započtený čas

1 Hlubočky /OL/

01:12,02

01:07,28

01:07,28

2 Chválkovice /OL/

01:07,72

01:09,81

01:07,72

3 Radíkov /OL/

01:10,05

01:15,99

01:10,05

4 Ostrata /ZL/

01:18,29

01:12,40

01:12,40

5 Radíkov /PR/

01:21,89

01:13,12

01:13,12

6 Lošov /OL/

01:14,60

N

01:14,60

7 Zdounky /KM/

01:15,55

01:18,85

01:15,55

8 Velká Bystřice /OL/

01:26,05

01:16,71

01:16,71

9 Kobylí /BV/

01:16,79

01:20,96

01:16,79

10 Černovír /OL/

01:27,06

01:18,80

01:18,80

11 Droždín /OL/

01:19.14

01:19,91

01:19.14

12 Loučka /OL/

01:24,88

01:31,27

01:24,88

13 Rusovce /SK/

01:38,76

01:28,56

01:28,56

14 Velký Týnec /OL/

01:33,60

01:34,99

01:33,60

15 Holice /OL/

N

01:37,26

01:37,26

16 Topolany /OL

N

N

N

Ženy
Družstvo

Započtený čas

1 Droždín /OL/

01:28,64

01:37,85

01:28,64

2 Zdounky /KM/

01:40,78

01:31,96

01:31,96

3 Hlubočky /OL/

01:34,06

N

01:34,06

4 Velký Týnec /OL/

01:41,26

N

01:41,26
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Co chystáme :
•
•
•
•

víkend 25. - 26. červenec - soutěž o Pohár starosty obce KOBYLÍ
sobota 29.8. akce Ahoj Prázdniny – letos akci plánujeme
ostatní akce průběžné info na naších stránkách v sekci „plán akcí“

a důležitá informace …velitel bratr Řezníček Tomáš v hektické dny soutěže porodil syna - JAN ŘEZNÍČEK
3,48 kg, 50 cm - takže srdečná gratulace od kamarádů hasičů!
…………………………………………………………………………………
Aktuálně a podrobněji o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, čp/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov informuje
Jarní část ligy je za námi a v tabulce skupiny C jsme skončili na velmi hezkém 3.
místě, které ale bohužel neznamenalo postup do II. ligy. Závěrečných 5 kol jsme
nezaznamenali ztrátu ani jednoho bodu, vítězili pravidelně i naši soupeři v boji o
postu na 1. a 2. místě. Pokud se ohlédneme zpět, tak ztráta bodů z první poloviny
jarního kola nám chyběla v závěru. Věříme, že mužstvo si i přes léto udrží dobrou
výkonnost a příští rok nám postup vyjde. Kolektiv se sejde poprvé 8. srpna na
turnaji v Lošově a prověří si jak je na tom po prázdninovém odpočinku.
Přeji všem hezkou rodinnou dovolenou.….

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 Uničov
Radíkov
Opton Nemilany

VÝSLEDEK
PODZIM
2008

VÝSLEDEK
JARO 2009

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

2:6
1:3
1:1
1:2
2:3
3:1
0:6
2:2
7:0
2:3
3:2
0:3
3:1
/mn/

INZERCE
Léto je tady, začaly
prázdniny a chalupy a
chaty
v Radíkově
se
opět zaplnily těmi, kteří
hledají klid v přírodě a
rádi si s přáteli posedí
na party na svých zahradách. Jiní zase odjedou z Radíkova hledat něco jiného, ať už krásy přírody v Česku nebo
i v zahraničí. V naší prodejně najdete vše potřebné nejen
na ty cesty do neznáma, ale i k posezení s přáteli.
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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.

........třeba při procházkách po zámeckých parcích v Čechách a na Moravě…..

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. Doseděl, 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 12.7.2009 - vychází: 16.7.2009
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