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

Příroda kolem Radíkova se
opět vybarvuje do podzimní
krásy. Teplé září vystřídá
brzy sychravější část podzimu, snad se dočkáme i
tolik očekávané vláhy ještě
před tím, než půda zamrzne
a přikryje se sněhem……

Akci „Ahoj prázdniny“ doprovázelo letos poněkud horší počasí.
Ale i tak hasiči se svými přáteli připravili a nejen pro naše děti, ale
i děti ostatních příchozích soutěže, které zaujaly. Získané body
byly pečlivě zaznamenávány a vítězové se dočkali odměn. Pro
dospělé byla tombola a večer diskotéka pro ty, kteří se nenechali
odradit chladnějším počasím …..

Koníčka pro potěšení dětí připravila
místní stáj Omega
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
21.7.2009 - 77. RMO
-majetkoprávní záležitosti
(darování přečerpávací stanice kanalizace vlastníkům
parcel 74/1, 60, 64/1, 514/1,
72, 71, 67, 67 vše kú.
Radíkov u Ol.)

-prodej domů
-bytové záležitosti
-veřejné zakázky 9079,
9050, 880
-nájemné v městských bytech
-rozpočtové změny 2009
-čerpání finančních prostředků z EIB
-Waldorfské třídy (zajištění výuky)
-Bezručovy sady – lávka
-Schweitzerova – přechody
-kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Dvorského
-IPRM – smlouvy o zabezpečení, realizace
-nákup vozidel MHD
11.8.2009 – 78. RMO
-výsledky hospodaření SmOl za 1 – 6/2009
-rozpočtové změny 2009
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-petice dům tř.Svobody 27, Švédská 12
-veřejné zakázky – zak. 936 Malinovského –
rekonstrukce komunikace a inž.sítí
-zakládací listiny příspěvkových organizací - škol
-Chválkovická silnice I/46 – stavební úpravy
-varianty forem správy lesního majetku
-komunikace Chválkovice – Samotišky (žádost o
změnu vlastníka)
1.9.2009 - 79. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-informace o vlastnictví budov SmOl
-veřejné zakázky
-PZ Šlechtitelů
-využití podpory poskytnuté na projekt „Rekonstrukce kaponiery ve fortu Radíkov“ v roce 2008
-výstaviště FLORA, využití sálu
-oprava vojenského hřbitova v Černovíře

-rozpočtové změny 2009 - postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2010
-oslavy 17. listopadu
-návrh programu 20. ZMO
15.9.2009 – 80. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-veřejné zakázky
-dodávky elektrické energie pro rok 2010
-rozpočtové změny 2009 - platové zařazení ředitelů škol
-Rudolfova alej, I. etapa obnovy
-audit investiční akce – Čechovy sady – dětské
hřiště
-změny jízdních řádů
-protipovodňové mobilní zařízení
-tramvajová trať Nové Sady a lokalita Šantovka
-výběrové řízení na ředitele MDO
11.8.2009 – 19. ZMO
-čerpání prostředků z EIB
21.9.2009 – 20. ZMO
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny r. 2009
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-vydání souboru změn č.XIX ÚPnSÚ Olomouc
-změny v MPR
-návrh „Zřizovacích listin“ příspěvkových organizací města
-zřizovací listiny příspěvkových organizací škol
-přísedící Okresního soudu v Olomouci
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 (20.7.)
-došlá a odeslaná pošta
-jednání předsedy KMČ s
I. náměstkem primátora Mgr.
Ščudlíkem a nám. primátora

-závada na komunikaci ul. Zedníkova
-problematika rozkopávek komunikací v Radíkově, špatná informovanost KMČ (občanů)
-dodržování opatření Krajské veterinární správy ve věci včelího moru
-požadavky na investice r.2010

JUDr. Majorem
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Srpen (17.8.)
-příprava oslav 750 let obce Radíkov
-zajištění opravy poškozeného sedáku na lavičkách
-špatná kvalita opravy komunikace po rozkopávkách na ul. Náprstkova
-zajištění podzimních sběrových sobot (kontejnery TSMO a.s. 17.10.2009)
-informace o výsledcích rozborů vody ze studní
na ul. Vrchní a Zedníkova
Září (21.9.)
-obnovené stavební řízení investiční akce Malinovského – rekonstrukce komunikací a inž.
sítí
-pokračování oprav rigolů ul. Na Pevnůstce
-jednání na odboru investic MmOl.

-uplatnění požadavků na opravné práce pro
rok 2010 /voda, komunikace/
-příprava oslav 750 let obce Radíkov (asi
09/2010)
-jednání ve věci posudku na vodárenskou nádrž
Plán jednání KMČ v roce 2009
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/

NASTÁVÁ ČAS PODZIMNÍHO ÚKLIDU …..
I letos na podzim jsou pro naše
občany, chataře a chalupáře připraveny
podmínky pro odložení nepotřebných
věcí
- V sobotu 10 října 2009 bude
přistaven kontejner na železný šrot.
Jeho svoz v době od 9,00 hod do 12,00
hod. zajistí místní hasiči. Uložte odpad
v sobotu ráno k brance, hasiči si jej
sami odvezou. Lednice a jiné
elektrospotřebiče nutno odevzdat až o
týden později.
- v sobotu 17. října budou TSMO a.s.
v době od 8,00 – 13,00 hod.
přistavovány kontejnery na odložení
objemného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, vyřazených elektrospotřebičů, bioodpadu. Odpad si na určené místo musíte
uložit sami dle pokynů přítomných pracovníků TSMO a.s. Stavební odpad se nebere.
- svoz komunálního odpadu z chatových oblastí bude ukončen pondělkem 2.11.2009. Dále již
odpad na stanoviště neukládejte.
- dnem 18. listopadu bude ukončen svoz bioodpadu z plastových hnědých nádob. Dále již bude
probíhat pravidelný odvoz komunálního odpadu v týdenním režimu. Svoz bioodpadu bude obnoven
v jarních měsících r.2010.
Nový systém sběru bioodpadu se osvědčuje…..
S jarem letošního roku zavedl odbor ŽP Magistrátu v součinnosti s TSMO a.s. a Detašovanými pracovišti nejen v Radíkově, ale i v dalších částech města Olomouce nový systém sběru bioodpadu a to režim
14-ti denního odvozu přidělených nádob na bioodpad. Kdo nechtěl bionádobu, obdržel na svou zahradu, na
základě podepsané smlouvy, kompostér na dobu 3 roků.
Jen si připomeňme, že dříve bioodpad končil v komunálním odpadu, spalitelný se volně pálil, později se
přistoupilo na kontejnerový týdenní režim svozu, který je finančně značně náročný. Výhodou pro občany
dnes je především to, že nádobu mají k dispozici trvale na svém pozemku a tak mohou průběžně do nádob
ukládat bioodpad z domácností i zahrad. Dle osobních zkušeností je třeba nádobu umístit na vhodné místo,
neboť přece jen za 14 dnů tlející proces doprovází jemný odér. V době ukládání shnilého ovoce je vše doprovázeno muškami, ale takto to chodí. Všem odpadá odvoz do kontejneru přes polovinu městské části,
kterou při kontejnerovém systému mnozí občané nebyli ochotni podstoupit a odpad končil např. v lese. Jako
KMČ jsme připomínky občanů ke stávající variantě svozu nezaznamenali. Zajisté po provedeném vyhodnocení dojde k nárůstu produkce bioodpadu na občana a projeví se i pokles objemu směsného komunální-
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ho odpadu a s tím spojené úspory za uložení na skládku. Poděkování patří všem, kteří se na zavedení
systému podíleli i těm, kteří ho v RMO a ZMO podpořili.
/zv/

DALŠÍ HISTORICKÁ POHLEDNICE RADÍKOVA….

Dnes nabízíme celkem tradiční a známý pohled na severní část Radíkova od dnešní ulice U Skalky. Pohlednici
vydal Svatokopecký kramář a vydavatel Derka někdy kolem roku 1910. Pohlednice má řadu variant, například
českou, německou, kolorovanou, s barevným popisem a dokonce s jakýmsi chybotiskem – v horní části je nápis
„Náchod“ ještě navíc opačně orientovaný. Tato pohlednice je též součástí leporela, v němž je hlavně Svatý Kopeček a několik snímků věnoval Derka okolí. I toto leporelo má minimálně dvě varianty. Na pohlednici je řada
pozoruhodných míst, například trochu skrytá původní kaplička na místě, kde stojí dům, který donedávna patřil
rodině Procházkových. Pamětníci si vzpomenou, že u tohoto domu byla původní zastávka autobusů městské
dopravy. Ten najel směrem k hasičárně a couval do ulice Na Pevnůstce. „Dělňák“ měl zastávku u hospody......
V pravé části pohlednice je „Dvůr“ - kompaktní zárodek Radíkova, krásně jsou vidět políčka na „Býčí louce“,
dva domy „U špitálu“ – skutečný „špitál“, což byla vojenská nemocnice z doby fungování fortu Radíkov (1871 –
1894) a dům rodiny Titzových. Les „Sička“ je teprve v zárodku. Pohlednice má mimo další zajímavosti ještě
jednu – je to nevýrazná postava opírající se o kmen stromu v levé části pohlednice. Tato postava se objevuje na
většině snímků v již vzpomínaném leporelu. Troufám si tvrdit, že je to nakladatel Derka, který vodil fotografa po
okolí a pořizovali tyty unikátní snímky.
/jb/

POČASÍ
Červenec
Průměrná teplota 20,4oC, od 25 - letého normálu 2,2oC. Srážek bylo 99 mm, to je 121 % normálu.
Nejvyšší denní úhrn srážek byl 18.7. a to 21 mm. Maximální teplota byla 23.7. v 15 hod. - 32,8oC,
minimální 10,2oC byla 12.7. v 5 hod. ráno. Jasné dny byly 2 tj. 42 % normálu, srážkových 16 tj. 127 %
normálu, letních 13, tropických 6, s mlhou 1, s bouřkou 13 tj. 232%, se silným větrem 3 a s inverzemi
19.
Extrémní teploty v minulosti byly například 27.7.1983 max. 37,8oC, 4.7.1962 min. 7,8oC.
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Srpen
Průměrná teplota 20,9oC, odchylka od normálu 3,2oC. Srážek bylo 42 mm, což je 58 % normálu. Maximální teplota 2.8. byla 32,2oC, minimální 9,4oC byla 21.8. v půl šesté ráno. Slunečné dny byly 4,
zatažené 2, srážkových 6, letních 14, tropické 4, s mlhou 1, se silným větrem 2, s bouřkou 1,
s inverzemi 18. Za zmínku stojí celkem 6 dní s výbornou dohledností.
Extrémní teploty v minulosti: 37,8oC dne 2.8.1983, 35,3oC dne 9.8.1953, minimální 7,1oC – dne
3.8.1987, 6,4oC dne 26.8.1980, 7oC 31.8.1939.
V době kdy se psal tento zpravodaj, končily poslední minuty letošního léta. Přišel podzim. Letos
vstoupilo Slunce do znamení Vah v úterý 22. září ve 23:20 středoevropského letního času. Den a noc
už jsou zase stejně dlouhé, jako tomu bylo v březnu při jarní rovnodennosti. Také počasí už bude podzimní. Poslední teplejší den má být podle meteorologů ještě ve středu 23. září a pak se začne ochlazovat. Svatováclavský víkend bude už podzimní.
Rovnodennost, stejně jako slunovrat, dokázali stanovit už pravěcí lidé. Pozorovali totiž Slunce a orientovali k němu své stavby. V Česku to byly například rondely. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že tyto
megalitické stavby byly svatyněmi Slunce a že jejich tvar je jeho napodobeninou a zároveň poselstvím
slunečnímu božstvu.
Pro Kelty, kteří žili v české kotlině před Čechy, byla rovnodennost svátkem. Podzimní rovnodennost
chápali jako přechodný bod mezi světlou a temnou polovinou roku, byl to začátek období ubývání
Slunce. Kdo by chtěl vzdát úctu keltským tradicím, měl by ozdobit dveře svého příbytku věncem se
sušenými plody a magickým znakem - stylizovanou uvadající rostlinou.
/jb/

Víte, že . . . .
……….byla dokončena úprava rigolů na ulici
Zedníkova a to částečně z prostředků KMČ a
dále z dalších prostředků uvolněných odborem
dopravy Magistrátu. Nejen, že se zlepšil vzhled
ulice, je snadnější údržba (možnost strojního
čištění), rozšířila se tímto i vozovka…..
………ještě v říjnu přislíbil odbor ŽP odd. veřejné zeleně zajištění údržby lip v Radíkově a
to především na ulici Náprstkova a dále na ulici
Na Pevnůstce. Lípa u zastávky MHD bude
řešena až v rámci investiční akce ulice Malinovského……
……..se stále potýkáme s dalšími rozkopávkami nových komunikací. Bohužel. Upozorňujeme všechny, že o povolení rozkopávek je
nutné žádat na Magistrátě a to jak pro komunikaci, chodník, tak i pro zelené pásy. Záruka na
provedenou rozkopávku z hlediska její stability
je požadována na 3 roky….….
……..stále pokračuje stavební řízení pro tolik
očekávanou investiční akci ul. Malinovského….
……..naše KMČ se na svých jednáních začíná
zabývat přípravou a náplní oslav 750 let vzniku
obce Radíkov. O tomto budeme průběžně
informovat…..
………bylo vydáno územní rozhodnutí o prodloužení inženýrských sítí (voda a kanalizace)
do chatové lokality U Skalky směrem na Horní
hřiště. Akce si zajišťují zájemci z řad chatařů…….
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………..se bude provádět posouzení stavebně
technického stavu místní vodárenské nádrže a
to především na stále se zhoršující stav břehů,
které se trhají a na straně ul. Přehradní se blíží
vozovce s inženýrskými sítěmi…….
…….. tentokráte čekárna MHD „odolává“ vandalismu. Poděkování patří TSMO a.s., které
vyčištění oken a vymalování zajistili u firmy
Stalamp s.r.o. Tímto děkujeme…..
……..neustále opakující se podvečerní zamořování způsobuje majitel parcely na ulici Na
Suchých loukách. Naposledy v neděli 27.9.
opětovně zapálil něco, co vytvořilo hustý dým a
za podvečerního bezvětří kouř stékal údolím

směrem na Lošov a zamořil polovinu Radíkova. Bezohlednost nezná mezí….
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/zv/

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
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů
ochrany osobních údajů a platné legislativy Magistrát Komisím městských částí v této oblasti
informace neposkytuje. Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“ ať už při narozeninách nebo při
narození dítěte….

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:
Oznamujeme, že v uplynulém období řady našich občanů opustil pan Stanislav Nádeníček, dlouholetý člen
místního SDH. Na smutečním obřadu se s ním rozloučili příbuzní, přátelé hasiči i další občané Radíkova.
/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) 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.

4) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 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
O případných změnách se informujte

5) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Paní knihovnice je tu pro vás a ráda poradí každou středu. Již předem 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/
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Městská policie je tu pro vás a pro vaši bezpečnost:
Linky tísňového volání:
150 Hasiči
155 Zdravotní záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR

Změny v povinné výbavě vozidel
Dnem 15. září 2009 nabývá účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy, která mimo jiné
přináší změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR. Nová
vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.
Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR,
lze shrnout následovně:
1. Změny v povinnosti mít ve vozidle rezervní pneumatiku (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, jež budou vybavena prostředky pro bez demontážní opravu pneumatik, popřípadě k nimž je uzavřena smlouva na nonstop asistenční služby po celé
ČR, nemusí být vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15.
zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervní pneumatikou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou stejná vozidla (vozidla stejného typu) uváděna na
trh bez rezervních pneumatik.
2. Náhradní žárovky u motocyklů
Počínaje 15. zářím 2009 nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami.
Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.
3. Nové požadavky na autolékárničky
Od 15. září 2009 se zavádějí autolékárničky s novým povinným obsahem, který mimo jiné zahrnuje i
leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Neznamená to však, že by všechny starší lékárničky
musely být ihned vyměněny. Podle přechodného ustanovení vyhlášky bude totiž až do 31. prosince
2010 možné, aby všechna vozidla (stará i nově uváděná do provozu) byla vybavena pouze lékárničkou podle dosavadní vyhlášky. Teprve od 1. ledna 2011 bude ve všech vozidlech registrovaných v
ČR, tedy i v těch starších, povinná lékárnička, která odpovídá požadavkům novelizované vyhlášky, tj.
včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.
4. Reflexní vesty
Od 1. ledna 2011 budou všechna motorová vozidla registrovaná v ČR povinně vybavena jednou reflexní vestou, resp. jiným oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu (např. šlemi).
Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.
Požadavky na povinnou výbavu se netýkají cizozemských vozidel, neboť požadavky na povinnou
výbavu se podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968) řídí podle požadavků platných ve státě,
v němž je vozidlo registrováno.
Lenka Prošková
Ředitelství MP Olomouc
Kateřinská 23, PSČ 779 11
Tel.: 585 209 504
E-mail: prevence@mp-olomouc.cz

Klub seniorů Radíkov informuje….
Jako našim dětem, tak i seniorům našeho klubu skončily krátké
prázdniny a tak jsme se setkali už 5. srpna. Po měsíční přestávce
měl každý plno novinek ke sdílení a tak nám odpoledne hodně
rychle uteklo. Další středy se střídalo posezení v klubu s výlety do
okolí Radíkova, kterým počasí přálo. Magistrát města Olomouce,
sociální odbor pro nás na 10. září připravil zájezd resp.exkurzi do
jaderné elektrárny v Dukovanech. O tento zájezd byl mezi seniory
olomouckých klubů mimořádný zájem a tak se jezdilo tři dny po
Radíkovský informační zpravodaj 5/2009
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sobě. Po delší cestě po přeplněných silnicích nás
už z dálky svou výškou 125 m a průměrem u
základy 90 m vítalo 8 chladících věží. Výstavba
elektrárny probíhala v letech 1978 -1987 za spolupráce SSSR. Po Jaslovských Bohunicích to byla
druhá jaderná elektrárna na území Československa. Více než 80% zařízení bylo vyrobeno
v tehdejším ČSSR. Z bezpečnostního hlediska
patří tato elektrárna mezi pětinu nejbezpečněji
provozovaných jaderných elektráren ve světě.
Provoz ušetří ročně 190 mil.tun hnědého uhlí,
které by se muselo použít na výrobu stejného
množství elektrické energie v běžných uhelných
elektrárnách. V areálu elektrárny je vybudováno úložiště nízko a středně aktivních jaderných odpadů. Toto úložiště je nejmodernější v ČR. Exkurze byla pro všechny účastníky velmi zajímavá a
poučná a všem se líbila.
/fp, ar/

„Co jste hasiči, co jste dělali…….
•

Kobylí 25. -27.7.2009
Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo již 9.ročníku soutěže "O pohár obce Kobylí". Soutěž proběhla na
fotbalovém hřišti. Do bojů o prvenství se přihlásilo 24 mužských, 8 ženských a 3 družstva veteránů XXL.
V mužské kategorii domácí Kobylí hned na úvod předvedli povedený útok, dokončený v čase 18,39s. Ten
byl překonán pouze precizním výkonem Poštorné - 17,32 s. a Pasohlávek 18,30 s. Také v ženské kategorii
se ženám z Kobylí dařilo. Prvním útokem si místní dívky vytvořily osobní rekord a poprvé v historii pokořily
hranici dvaceti vteřin - 19,75 s. Tento čas byl překonán až v opravném pokusu žen z Hovoran, které dokončily v čase 19,66s. Nakonec startovala družstva XXL, kde s přehledem zvítězilo Kobylí. Za sebou nechali
Gumídky z Bořetic, ale také obhájce ze Šťáhlavic.

•
•

I naše družstvo si nevedlo zle. Překonali jsme totiž naši magickou hranici 30-ti sekund s časem 27,62 s.
Konečné umístění: 20 místo z 24 mužských družstev. Navíc i nováček v družstvu, Titz Michal pochopil, že
opasek patří společně s přilbou k povinné výbavě každého člena družstva. Výměna opasku za kšandy neměla u pozorných rozhodčích šanci…………. ☺
V měsíci červenci rozšířil řady členů SDH pan Jaroslav Kováčik
Místní SDH Olomouc – Radíkov zakoupil nový raft za pomoci pana Karla Jílka z ulice Přehradní

•

Vltava 30.7 – 2.8. 2009
V daný termín vyrazili členové sboru,
Bernard Petr, Morbitzer Karel, Hanzlík Ivo a
Sobotka Jan na sjíždění řeky Vltavy, kde
patřičně procvičili jízdu a ovládání nového
hasičského raftu, který byl pořízen naším
sborem jako náhrada za dosluhující starší
typ „Kursk 1“. Jelikož je nutné zapojit i
nadchnout budoucí možnou generaci našich
hasičů, na „palubě“ nechyběly též děti
Jindra, Vojta a Karolína.
Ve čtvrtek 30.7. jsme se přemístili z
Olomouce až do kempu v Zátoni na
Šumavě. Tam jsme sehnali ideální volné
místo v kempu u Vltavy. Kempy a vůbec
celá Vltava byla v tuto dobu pod velkým
náporem vodáků.
V pátek následovala vodácká plavba v
úseku Vyšší Brod – Zátoň. Vše nám šlo a ubývalo jako „po másle“, a tak zbyl čas i na prohlídku státního
hradu Rožnberk a průběžné doplňování tekutin na pravidelných zastávkách. Pohodu příjemně stráveného
dne zakončil táborák v kempu u šeptající Vltavy.
V sobotu pokračovala naše plavba úsekem Zátoň – Český Krumlov – Zlatá Koruna. Nový raft s předním
dětským pohonem byl rychlý, a tak se nám úspěšně dařilo kličkovat mezi pomalejšími plavidly a i proto nám
trasa hezky ubíhala. Krásným zážitkem nám byla zejména plavba pohádkovým Českým Krumlovem a sjíždění jezů po trase. V 19.30 hod. jsme dorazili do Zlaté Koruny. I zde se nám podařilo sehnat hezké místo
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(hned u splavu) pro stanování mimo nacpaný kemp. Horší to bylo s večeří. Obrovské fronty v kempu a dvě
restaurace bez jídla (kuchařovi skončila pracovní doba) nás nechaly o hladu. Ale to nakonec až tak moc
nevadilo.
V neděli pak přišel na řadu přesun zpět do Olomouce. Někteří z nás stačili zvládnout i prohlídku Českého
Krumlova malebnými uličkami.
Akce se vydařila, všichni včetně dětí byli spokojeni. Příští rok určitě zase vyrazíme někam na vodu, snad i v
hojnějším počtu.
•

15.8.2009 - Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Fotbalový zápas: Ženatí – Svobodní o sud piva Staropramen 12°. Datum : 15.8.2009 v 15°° hod.
Sestavy : Ženatí – Prudký Č., Morbitzer K., Řezníček M., Řezníček T., Lisa M. a brankář Hudec P.
Svobodní: Foukal A., Hudec L., Sobotka J., Kováčik J., Titz Mi., Ruda /kamarád z hospody/, Špruček R.,
Hudec T. a brankář Kulčár I., /trenér svobodných – Němec P./.
Hrací doba : 3 x 30 minut. Rozhodčí : Nemrava M. Výčepní : Hudcová L. Diváci: 30. Počasí : Slunečno.
Příprava : Letos proběhla na jedničku. Hřiště a okolí posekali Řezníček T. a Sobotka J., upadené břevno
svařil Snášel P., plakáty zajistil a rozvěsil Morbitzer K., elektřinu pro svařování a chlazení vypůjčil Nemrava
M., bečku piva zajistil Hanzlík I..... atd. Stručný průběh : Těsně před začátkem bylo vše připravené i branky s pevnými sítěmi. Před výkopem to vypadalo, že se ženatí ani nesejdou a tak musel nastoupit se zdravotními komplikacemi i Miloš Lisa, aby bylo vůbec koho střídat. Naopak svobodných, mladých a běhavých
přišlo více než dost. Celý zápas byl z herního projevu vyrovnaný, ovšem ženatí /Řezníčci/ po přihrávkách
od zadáků tvrdě trestali jakékoliv okénko v obraně soupeře. Nejprve si svobodní dali po rozích dva vlastní
góly, pak Lukáš Hudec snížil, ale další tři góly v síti svobodných stanovili stav po první půlhodině na nečekaných 5 : 1. Druhá třetina byla z pohledu taktiky ženatých jasná. Moc se neunavit a pozorně bránit. Trenér
svobodných správně točil sestavu a tak neustále přicházeli do hry odpočinutí hráči a proháněli nestřídající
obranu soupeře. Taktika ženatých se celkem dařila. Sice po 15 minutách inkasovali gól z předchozího autu
(rozhodčí benevolentně pustil, ale za brankovou čárou se fakt nehraje), ale ženatí gólově odpověděli a tak
skóre před třetí třetinou bylo stále rozdílové o čtyři branky. Třetí třetina již zvrat nepřinesla. Ženatí přidali
šest gólů, Svobodní tři a skóre se zastavilo na rozdílových 12 : 5. Těsně před koncem zápasu došel i sud
piva. Diváci se rozhodně nenudili, 17 gólů přispělo na atraktivitě, některé „fíky“ byli i výstavní. V následném
penaltovém rozstřelu se králem střelců pro rok 2009 stal Špruček Roman.

•

Prázdninové setkání s hasiči pod záštitou náměstka primátora pana Martináka
Termín: 25.8.2009.
Příjezd : Příjezd hasičských vozidel v 15.00
hod.
Začátek: 15.15 hod.
Místo konání: Horní náměstí Olomouc.
Účastníci cvičení: všechny jednotky SDH
MmOl v počtu 1+7, požární útok 1+5.
Odbor ochrany: Ing. Radek Zapletal, Mgr.
Luděk Tichý, Zuzana Škorpíková.
Za naši jednotku byli přítomni: bratři Prudký
Č.,Švestka J.,Řezníček T.,Langer Vl., Lisa
M.
Hudec L.,Titz Michal a benjamínek Sobotka
Jan.
Vlastní průběh akce:
Po slavnostním nástupu a přivítání
náměstkem primátora panem Martinákem
se určilo pořadí soutěžících družstev k
provedení útoku. Nám bylo určeno čtvrté
pořadí.
Jelikož soutěžilo všech osm družstev zřízených Magistrátem města Olomouce, byla doporučena menší
přestávka v průběhu poloviny soutěže, takže těsně po našem útoku. S časem 38,02 vteřin jsme se v průběžném pořadí usadili na posledním místě. Proluka mezi útoky byla vyplněna ukázkou Černovírských hasičů, kteří pomocí vody a pěnidla vytvořili před radnicí ”sněhovou nadílku”. Po tomto zpestření začala druhá
polovina startovního pole provádět své dovednosti při rozvíjení požárního útoku přes překážky. Nejvíc štěstí
a umu předvedli bratři hasiči z Topolan, kteří s časem 27,21 vteřin celou soutěž vyhráli. Z našeho průběžného umístění nás svým nezdařeným pokusem vystrnadili bratři z Lošova, kteří nenasáli a skončili beznadějně poslední.
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Celá tato akce se nesla v duchu sportovním a podle hesla barona Piera du Cubertena, „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se”. Byla námi takto chápána a také prezentována. Po rozdání cen prvním třem nejlepším
sborům pak na slavnostním nástupu řekl pár pochvalných slov i organizátor celého tohoto sportovního klání
náměstek primátora pan Martinák a popřál nám do další naši chvályhodné činnosti mnoho úspěchů s přáním se zase za rok sejít při dalších hasičských soutěžích. My jsme nebyli proti. Čas se naplnil, pivo bylo
dopito a my pomýšleli na návrat. Nalodili jsme veškerou techniku potřebnou pro rozvinutí útoku a po krátkém rozloučení s bratry hasiči okolních sborů jsme ujížděli k domovu. Po příjezdu do hasičské zbrojnice
jsme provedli veškeré potřebné úkony pro ošetření a uskladnění výzbroje a výstroje a šli ukončit celou naši
prezentaci prázdninového setkání s hasiči na zahrádku místní hospůdky “U Pulce”. Bylo 25.srpna 19 00
hodin.
•

29.8.2009 Ahoj prázdniny
Akci, které příliš nepřálo počasí, se účastnilo 25
dětí, na které čekalo několik soutěží : střelba ze
vzduchovky, jízda na koni, skládání puzzle, hod
míčkem na cíl, skládání skládačky po slepu,
tradiční rybáři, hod kroužků na cíl a kreslení
obličeje se zavázanýma očima. Děti též potěšila
bohatá dětská tombola, automatický bublifukový
stroj v akci a ukázka střelby repliky historické
palné zbraně.
Dospělé naopak potěšila dvanáctka Staropramen na čepu, grilované klobásy a hlavně
večerní hudba DJ Miloše k tanci i poslechu.
Odpoledne též „zpestřila“ pyrotechnická vložka,
použitím dělobuchu byl vysklen jeden místní
skleník :-) :-).
•

17.9.2009 – úmrtí dlouholetého jednatele a člena místního SDH pana
Stanislava Nádeníčka
Členem sboru byl od roku 1953, tedy úctyhodných 56 let. Držitel ocenění za
věrnost, za příkladnou práci, za zásluhy i čestného uznání SDH ČMS. 40 let
prožil ve funkci jednatele Sboru /1961-2001/. Čest jeho památce.

•

18.9.2009 - výborová schůze a členská schůze zásahové jednotky
Dochází ke změně na postu velitele družstva. Po Řezníčkovi Tomášovi je
novým velitelem Ivo Hanzlík.

•

•
Akce připravované na říjen
2. - 3.10. cvičení zásahových jednotek na akci Libavá 2009
4.10. předběžný termín „Drakiády 2009“
10. října sběr kovového odpadu

…………………………………………………………………………………
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
Skončila doba dovolených a krátká příprava na nový ročník ligy se vcelku vydařila. Mužstvo je v solidní formě a určitě mu prospěly i nové posily. Přišli dva hráči a to
Vilda Medřický z Olomouce a Vojta Basgara z Droždína. Vojta Basgar si již na jaře
s námi zahrál, ale Vildu křest teprve čeká. Věřím, že nové posily do mužstva zapadnou a budou pro kolektiv přínosem.
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VÝSLEDKY UTKÁNÍ III. LIGY „C“ – ROČNÍK 2009/2010 (podzim)
DATUM
UTKÁNÍ

HOSTÉ

DOMÁCÍ

(jaro)

30.8.
5.9.
13.9.
18.9.
27.9.
2.10.
11.10.
17.10.
25.10.
31.10.
8.11.
15.11.
22.11.

Radíkov
RK Dachi
Radíkov
Opton Nemilany
Radíkov
RoDo Pavlovičky
Radíkov
Agrometal
Radíkov
TJ Křelov
Radíkov
Radíkov
DORESPO Lošov

MK Uničiv
Radíkov
Juventus
Radíkov
Řetězy Olomouc
Radíkov
Sokol Bělkovice
Radíkov
Mates
Radíkov
Buff-belt
FC Peklo NV
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2009

VÝSLEDEK
JARO 2009

3:1
4:3
3:1
2:7
5:1

/mn/

INZERCE
Všichni, kteří chodíme nakupovat do naší prodejny
HRUŠKA, jsme registrovali změnu v obsazení vedoucí
prodejny. Po provedené inventuře nastoupila v 38. týdnu na
místo vedoucí prodejny paní Zendulková z Lošova. Každá
změna na vedoucím místě přináší pro druhou stranu určité
vybočení ze zvyklostí a to i u nakupujících v Radíkově. A
tak se krátce budou obě strany poznávat, aby i nová vedoucí si mohla prozkoumat osobně požadavky
a potřeby zákazníků. V prodejně probíhá nové uspořádání zboží spojené s úklidem. S ohledem na tyto
skutečnosti bylo krátkodobě omezeno z logických důvodů i zásobování. Podle rozhovoru s vedoucí
prodejny bude v zájmu nás kupujících, ale i vedení řetezce HRUŠKA zásobování plně obnoveno, neboť na tržbách každému provozovateli prodejny zcela určitě záleží – prioritou je především spokojenost zákazníka.
V prodejně najdete zboží, které vám doporučují pravidelně i reklamní katalogy společnosti HRUŠKA
spol. s r.o.
Těší se na vás zaměstnanci radíkovského obchodu Hruška.
/zv/

Společnost Empecom, s.r.o. vám nabízí možnost okamžitě se připojit na
neomezený Internet MORNET.CZ již od 197 Kč měsíčně. Využijte akční nabídky
instalačních poplatků a tarifů určených pro Radíkov! Bližší informace vám sdělí Ing.
Tomáš
Burian
776 240 869
a
Ing.
Martin
Veselý
774 722 144,
internet@mornet.cz.
/zv/
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Jezdecký klub stáj OMEGA o.s.
zve všechny milovníky koní,
jezdeckého sportu a zábavy
NA 7. ročník HUBERTOVY JÍZDY
ukončení jezdecké sezóny 2009
KDY: sobota 17. ŘÍJNA 2009
KDE: v Olomouci - Radíkově - na louce „Pod Bořím“
CO: HUBERTOVA JÍZDA a COUNTRY BÁL

PROGRAM
9,00 – 9,30 hodin: *přejímka koní
10,00 hodin: *slavnostní nástup
*Hubertova jízda obcí *„Hon na lišku“
Následný program:
Soutěže pro jezdce: *1. jízda zručnosti *2.barely *3.horsemanship
*4. stupňovaná obtížnost do 70 cm * 5. židličková
Soutěže pro diváky: *kolečková dráha * hod podkovou na cíl
Během celého dne: *bohaté občerstvení (klobásy, alko, nealko, pivo….)
*vození na koních pro děti
Večer- od 19,00 hodin: COUNTRY v hospůdce U Pulce
K posezení a tanci hraje skupina BÝBR, vstupné 50,-Kč.
Srdečně zvou pořadatelé JK stáj OMEGA o.s.Radíkov

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, stránky 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 28.9.2009 - vychází: 2.10.2009
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