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

18. červen 2011
5. ročník
„Netradičního
požárního útoku“
K zahájení soutěže přijelo a nastoupilo
celkem 21 družstev SDH mužů a žen.

Slavnostní nástup družstev
Obrázek dole (zprava - nám. primátora Mgr.Machová, velitel Hanáckého
okrsku P.Spáčil, starosta místního SDH Ol. - Radíkov M.Nemrava)
Družstvo Radíkova rozvíjí požární útok…
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
7.6.2011 - 17. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozhodnutí RMO jako
jednoho akcionáře ve
funkci valné hromady
(Výstaviště FLORA a.s.,
TSMO a.s., SNO a.s.,
DPMO a.s., Lesy města
Olomouce a.s.)
15.6.2011 – 18. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-územní studie Olomouc - kasárna a letiště Neředín
-tramvajová trať Nové Sady
-pracovní skupina pro cyklistiku
-lokalita Einsteinova (územní studie)
-Botanická zahrada, rozárium, Korunní pevnůstka
-rozpočtové změny 2011
-projekt „Centrální informační systém“
-integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery
-nařízení o stanovení maximální ceny jízdného
-městský systém prevence kriminality na rok
2011 – výsledky dotačního řízení
-předzahrádky
-petice za zachování Jazz Tibet Clubu
28.6.2011 – 19. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejná zakázka „Dolní náměstí – dodávka
osvětlení a mobiliáře“
-zadávací řízení „Rozvoj výstaviště FLORA“
-tramvajová trať Nové Sady – II. etapa
-tramvajová trať Nové Sady, konečný návrh
projektu
-metodika zpracování střednědobého rozpočtu

-petice „Zimní stadion“
-Lesní hospodářský plán města Olomouce
-přechody pro pěší
-zastávka Sv.Kopeček, bazilika (zpracování PD
v r.2012)
-křižovatka Velkomoravská – Rooseveltova
-audit hospodaření – Kluby seniorů SMOl
-pojmenování nových ulic (MČ Radíkov „Pod
Bořím“)
-petice „Motokrosová trať Olomouc – Nemilany“
4.7.2011 – 20. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-různé
22.6.2011 – 5. ZMO
-změna ve složení ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-OZV o cenové mapě
-hospodaření
sdružení
„České
dědictví
UNESCO“
-informace o činnosti kontrolního výboru v I. pol.
2011
-Aquapark, informace o výsledcích hospodaření
12.7.2011 – 6. ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-různé
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
webových stránkách Statutárního města Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro
zastupitele před jednáním ZMO.
/ z v/

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Červen 2011 (20.6.)
-došlá a odeslaná pošta
-hasičská soutěž, zhodnocení, přítomna náměstkyně primátora Mgr. Machová
-problematika zeleně, sečení, údržba a připomínky občanů – bude jednání s odborem ŽP a
TSMO a.s.
-sdělení KMČ na odbor KaR ve věci úprav na
ul. Na Pevnůstce
-připravované jednání s odborem investic
-přenesení připomínek na MP
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Plán jednání KMČ v roce 2011
18. července
19,00 hod.
15. srpna
19,00 hod.
19. září
19,00 hod.
17. října
19,00 hod.
21. listopadu
19,00 hod.
12. prosince
19,00 hod.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
J ed n á n í j e v ú v o d n í č á st i v eř ej n é .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov
/zv/
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5. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU SE
VYDAŘIL
Celé soutěži předcházela několik
měsíců předem poctivá příprava logistiky
celé akce, personální zajištění, propagace,
zajištění sponzorů a jiné nutné náležitosti.
Do vlastní práce v den soutěže se zapojila
nejen převážná většina členů, ale i jejich
rodinní příslušníci. Tentokráte se výzva
k podávání přihlášek na webu objevila již
počátkem roku. Postupně se plnila
startovací listina a tak asi 3 týdny před
termínem bylo uvažovaných 20 míst
obsazeno. Přesto byly rozdány „divoké
karty“ a tak se skutečný počet soutěžících
ustálil na čísle 21 družstev. Již ve čtvrtek
16. června zahájilo místní SDH přípravy a
vytyčování tratě u vodárenské nádrže.
Poslední sečení, úklid a další drobnosti bylo
třeba včas nachystat. Od pozdního čtvrtečního odpoledne se začali u místní vodárenské nádrže objevovat hasiči z blízkého okolí, aby se seznámili s prostředím a natrénovali především nalodění na raft a
výsadek na druhém břehu nádrže. Ladilo se i pádlování a lze konstatovat, že těm, kteří to vzali vážně,
se příprava vyplatila. Družstva SDH Zdounky
neponechala náhodě ani riziko možného
pozdního příjezdu na start sobotní soutěže kvůli
případným dopravním problémům, a tak se
objevila již v pozdní páteční odpoledne. Svou
stanovou základnu rozvinula v prostoru u
vodárenské nádrže, kde setrvala až do nedělního
poledne. Páteční večerní posezení a sobotní
večerní taneční zábava se skupinou AFRESH je
vždy příjemnou příležitostí k navázání nových
kontaktů a přátelství. I tentokráte došlo ke změně
startovního pole. Někteří nepřijeli,ale objevila se
družstva nová, jako např. SDH ŽelechovicePaseky, SDH Rataje, jiná SDH nasadila po dvou
družstvech. Tradičně neváhalo dojet družstvo
z DHZ Rusovce (Bratislava-SK), kteří
dodalo naší soutěži punc „mezinárodní“. A
nejen to, věhlas soutěže se rozšířil až do
samého New Yorku, neboť členem
družstva Rusovců byl pracovník americké
telekomunikační společnosti působící
v Bratislavě, který vstoupil do jejich sboru
a soutěže se aktivně účastnil.
Soutěž byla zahájena za solidního
počasí i dobré návštěvy přihlížejících
v 11:00 hod. slavnostním nástupem všech
zúčastněných družstev. Přivítání se
zhostil, starosta Hanáckého okrsku Petr
Spáčil a starosta místního SDH Olomouc
– Radíkov Mirek Nemrava. Vzácným
hostem nejen pro pořadatele, ale i
všechny účastníky, byla náměstkyně
primátora statutárního města Olomouc Mgr. Eva Machová, která byla přítomna na soutěži po celý
den. Průběh soutěže byl napínavý, pro přítomné bylo zajištěno bohaté občerstvení.

Radíkovský informační zpravodaj 4/2011

3

Úroveň soutěže i poctivost v přípravě se odrazily i v tom, že všechny pokusy ve dvoukolové soutěži byly platné, časy na špici opravdu s minimálními rozdíly. V konečném pořadí se prosadila obě
družstva SDH Hlubočky (muži a ženy), zabojoval SDH Chválkovice A, SDH Lošov A, na místní SDH
Radíkov zbylo tentokráte jen místo těsně pod stupni vítězů.
Na závěr soutěže proběhl nástup všech družstev, paní náměstkyně předala ceny a poháry pro
všechna družstva, závěrečné fotografování a pro vítěze již tradiční povinná koupel ve vodárenské
nádrži. Poděkování patří všem, kteří zajistili i podpořili tuto soutěž a přispěli tímto k rozvoji hasičského
soutěžení i „netradičního….“. Večer na hřišti za prodejnou proběhla taneční zábava, která i přes nepřízeň počasí končila nad nedělním ránem.

Výsledková listina - Netradiční požární útok Olomouc – Radíkov 2011
5. ročník (18.6.2011)

Muži
Družstvo

1.pokus

2.pokus

Započtený čas

1 Hlubočky /OL/

01:13,00

01:08,43

01:08,43

2 Chválkovice „A“/OL/

01:11,71

01:09,76

01:09,76

3 Lošov „A“/OL/

01:30,61

01:12,06

01:12,06

4 Radíkov /OL/

01:19,77

01:13,30

01:13,30

5 Lošov „B „/OL/

01:25,19

01:13,37

01:13,37

6 Holice /OL/

01:20,05

01:13,75

01:13,75

7 Ostrata /ZL/

01:14,04

01:13,82

01:13,82

8 Zdounky /KM/

01:16,30

01:14,15

01:14,15

9 Chválkovice „X“/OL/

01:24,86

01:16,22

01:16,22

10 Topolany /OL/

01:19,60

01:18,42

01:18,42

11 Želechovice-Paseky /ZL/

01:33,03

01:18,78

01:18,78

12 Rusovce /Bratislava-SK/

01:41:63

01:25,76

01:25,76

13 Droždín /OL/

01:26,51

01:28,17

01:26,51

14 Rataje /OL/

01:26,82

01:47,19

01:26,82

15 Velký Týnec

01:36,55

01:41,23

01:36,55

1 Hlubočky /OL/

01:23,19

01:24,34

01:23,19

2 Droždín /OL/

01:28,70

01:24,74

01:24,74

3 Holice /OL/

02:14,98

01:26,90

01:26,90

4 Velký Týnec /OL/

01:42,79

01:27,33

01:27,33

5 Zdounky /KM/

01:40,04

01:33,48

01:33,48

6 Rataje /OL/

02:39,25

01:55,71

01:55,71

Ženy
Družstvo

Započtený čas

/zv/

NOVÝ TELEVIZNÍ SERIÁL „PEVNOSTI“ VE SVÉM 8. DÍLU ZAVÍTÁ NEJEN DO
OLOMOUCE, ALE I DO RADÍKOVA…
Jak jste mnozí zjistili počátkem července (4.7.) začala ČT2 vysílat nový televizní dokument s názvem
Pevnosti, který čítá 13 dílů. Vysílán bude po celou dobu prázdnin a to každé úterý po 21. hodině. V 8.
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dílu bude taktéž zmínka o fortu Sv.Kopeček fest Radíkov. Další informace i možnost diskuse je na
portále http://www.ceskatelevize.cz/porady/10282383287-pevnosti .
Budou vysílány tyto díly:
1. díl Tábor, 2. díl Brno, 3. díl Cheb, 4. díl Praha, 5. díl Hradec Králové, 6. díl Terezín, 7. díl Josefov,
8. díl Olomouc, 9. díl Stříbrná hora (Polsko), 10. díl Kralická pevnostní oblast, 11. díl Slavonice, 12.
díl Hanička (akce Kahan),13. díl Výpustek

KOLEM RADÍKOVA SAMÁ CYKLISTIKA…..
Mistrovství republiky MTBO
Ve dnech 25. a 26.6.2011 proběhlo v lesích kolem Radíkova mistrovství republiky v orientačních závodech na horských kolech. Zúčastnilo
se víc jak 300 závodníků. V závěrečném
hodnocení nezávislou komisí bylo konstatováno,
že takto připravený a provedený závod se zapíše
do pamětí účastníků na dlouhou dobu. Dobrý
dojem umocnilo i poměrně hezké počasí. Závod
byl natočen českou televizí a záznam je možné
shlédnout
na
webu:
http://www.bikeorientexpress.cz/news/vysledky-a-ceska-televize.

Výsledky :
Sprint kategorie Ženy elita
1. Paulíčková Renata Jihlava
2. Tichovská Martina Praha
3. Lacigová Michaela Praha
Sprint Muži elita
1. Hradil Jiří Zlín
2. Pospíšek Marek Brno
3. Laciga Radek Praha
Štafety ženy
1. VSP B USK Praha 166.01
Lacigová Michaela-57.43,
Hrdinová Marie-54.10
Tichovská Martina-54.08
2. SJI A OK Jihlava 174.47
+ 8.46
Štěpánská Adéla 65.32,
Chudíková Barbora 54.08
Paulíčková Renata 55.07
3. PHK A OK 99 Hradec Králové 185.52 +19.51 Chaloupská Pavlína 59.14, Doležalová Vendula 62.07
Lamichová Kateřina 4.31
Štafety muži:
1. Jiskra Nový Bor - 175.48 Bogar Kryštof - 58.26, Svoboda Jan 56.39 Bogar František - 60.43
2. TJ Tesla Brno - 179.06 + 3.18 Ševčík Martin 58.30, Rygl Miroslav 61.25, Pospíšek Marek 59.11
3 A-TEAM Bruntál - 190.27 +14.39 Vala Radek 62.49, Jašek Petr 62.43, Peths Matěj - 64.55
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Na Svatém Kopečku byl start Mistrovství ČR a SR v silničním závodě jednotlivců…

V neděli 26.června 2011 proběhl na okruhu Sv.Kopeček, Lošov, V.
Bystřice, Bukovany, Droždín, Sv.
Kopeček závod o titul mistra/mistryně
ČR/SR v silniční cyklistice jednotlivců.
V závodě startovalo 162 mužů a 26
žen. Okruh v délce cca 10,8 km jeli
muži 17x v celkové délce 184 km,
ženy jely 10x v celkové délce 108 km.
Martina Sáblíková se postavila na start
jako poslední a jako poslední i v klidu
za startovním polem odstartovala. To v
pelotonu mužů se favorité hlídali hned
od startu. Počasí bylo optimální, pod
mrakem, bez větru.
Výsledky mistrovství ČR a Slovenska v silniční cyklistice:
Muži (183,6 km): 1. P. Sagan (SR/Liquigas Cannodale) 4:38:42, 2. Benčík (PSK Whirlpool-Author), 3.
König (Team NetApp) oba +0:53, 4. Štybar (Quick Step Cycling Team).
Ženy (108 km): 1. Sáblíková (Novis Team) 3:15:26, 2. Růžičková (Michela Fanini Record Rox) +2:08,
3. Machačová (Dukla Praha) +3:54, 4. Slámová (Vienne Futuroscope) +3:55.
Kdo jste se byli podívat na místě
startu a cíle, mohli jste ocenit um
cyklistů. Omezení dopravy po dobu
závodů se dotklo i občanů městské části
Radíkov. Kdo se přece jen musel
dopravit do Olomouce, šel pěšky na
Sv.Kopeček a na zastávce U lesa nasedl
na autobus MHD, který v určitých intervalech
jezdil
ve
směru
Lošov,
V. Bystřice, Samotišky a dále do
Olomouce. Pro automobilisty bylo od
Lesů ČR zajištěno povolení na průjezd
přes TV vysílač, ZOO, směr Samotíšky.
Ijb, zv/

POČASÍ
Červen 2011
Průměrná teplota byla 17,5 oC, od 10-tiletého normálu nebyla odchylka. Nejnižší teplota byla 25.6.
ráno 8,5 oC. Maximální teplota 30,0 oC byla 22.6. Napršelo nám 105 mm, což je 165% normálu. Nejvíc
srážek za den bylo 30.6. a to 30 mm. Jasný den byl 1, zatažených 7, srážkových 13, s bouřkou 7.
Letních bylo 10. Se silným větrem 3 a s bouřkou 11. Teplotně byl červen mírně nad normálem.
o

o

o

Extrémní teploty: maximální 31,9 C -1.6.1927, 33,2 C - 7.6.1998 a 35,7 C - 30.6.1950. Minimální 3,7
o
C - 5.6.1918. Sluníčko na začátku června vycházelo 4:56 hod. a zapadalo 21:00 na konci vycházelo
4:54 a zapadalo 21:13 hod.
Neuplyne týden, aby Český hydrometeorologický ústav nevydal varování před silnými dešti a větry.Jako již tradičně s příchodem léta přicházejí i povodně. Už 4.6. měli lidé zatopené sklepy i domy na
Ostravsku a Brněnsku. Na Pardubicku řádilo tornádo. Doufejme, že se nepřízeň počasí Radíkovu opět
vyhne.
Ze světa: Země se zase zatřásla, tentokrát 13.6.2011 na Novém Zélandu….
/jb/
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Víte, že . . . .
……….po provedené opravě místního „radíkovského orloje“ byla v 27. týdnu provedena
montáž na původní místo. Čidlo teploty bylo
umístěno na jiné místo, které není tolik vystaveno přímému odpolednímu slunci. Vliv ranního sluníčka musíme ještě eliminovat zastíněním. Současně nám firma předvedla i systém
měření rychlosti radarem, který taktéž vyrábí.
Rychlost jízdy a nekázeň řidičů nás vede
k úvahám o umístění radaru v lokalitě MČ Radíkov na ul. Malinovského…..
………přívalové deště ve čtvrtek 30.6. 2011
se v Radíkově nijak negativně neprojevily.
Kanalizační systém to vše zvládl i když za
odpoledne napršelo v intervalu cca 1,5 hod. až
30 mm vody…..
…… s pochopením místních občanů se setkalo i dopravní omezení (absence MHD v době
cca 10:00-17:00 hod. v neděli 26. června) z
důvodů probíhajících závodů v silniční cyklistice a to Mistrovství ČR a SR v kategorii mužů i
žen. Mnozí z nás se šli na zajímavý závod
podívat……
……..provedením oprav rigolů (jejich vyzvedání) se podstatně mění vzhled ulice Na Pevnůstce. Letošní vložené prostředky ve výši
400 000,- Kč vykryjí úpravy na pravé straně
vozovky. KMČ předpokládá,že pokud budou

finanční zdroje i v roce 2012, budeme
v opravných pracích na této ulici pokračovat.
Dle sdělení firmy se některé drobné práce

provedou v měsíci září..…..
……… odkládat bioodpad na místo k odložení
komunálního odpadu v chatových lokalitách
není to pravé. Kdo z chatařů potřebuje nádobu
na bioodpad, musí se obrátit na odbor ŽP
Magistrátu a tam se dohodnout na podmínkách, za jakých lze nádobu na bioodpad získat…..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Věra Obenausová, Anna
Pospíšilová, Radoslava Chodilová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek, Jiří Šefl, Vlastimil Grygar
Srpen: Věra Pospíšilová, Helena Rozsárová, Ludmila Podlasová, Jan
Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt
Září: Marie Typnerová, Pavel Procházka, Pavel Odstrčil Ing., Marie
Langerová, Marie Melcerová, Jan Stojaspal Ing., Jaroslav Bernard, Ludmila Šubrtová
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo
dostupných informací. 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 občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců - Pohoda
nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
/ zv/
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Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce
upravuje svůj provozní režim takto:
Úředním dnem je vždy středa
9:00 – 12:00 hod., odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Provádí se ověřování listin.
O dnech ve kterých bude pracoviště uzavřeno se informujte na vstupu do objektu Náprstkova 1.

1) Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze : St 9:00 – 12:00 hod a 12:30 – 17:00 hod
2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny
odvoz BIOODPADU – PÁTEK v liché týdny
3) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
V měsíci červenci – dovolená.
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/

Městská policie je tu pro vás:
Hezkou a bezproblémovou dovolenou vám přeje Městská policie.
Mgr. Magda Václavíková
tisková mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814
mluvci@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

Klub seniorů Radíkov informuje….
Na začátku července jsme oslavili v klubu 65. narozeniny paní Kamínkové ze Svatého Kopečka. Hned druhý den jsme byli s lošovským
klubem na zájezdu v Lešné. Zde jsme si se zájmem prohlédli zámek a
ZOO, kde se nám líbilo zajímavé uspořádání. ZOO je rozdělena na
jednotlivé části s názvy světadílů. Zvířata jsou zde umístěna podle
toho, který světadíl je jejich původním domovem. Měli jsme štěstí na
krmení lachtanů a sprchování slonů, které si očividně užívali jak sloni
tak i diváci. ZOO je zajímavé také po stránce botanické – roste zde množství známých i exotických
rostlin a stromů, které dováželi ze svých cest po světě původní majitelé zámku. Počasí bylo stvořeno
pro pobyt v přírodě a všem účastníkům se zájezd moc líbil. Přízeň počasí jsme využili ještě k opékání
špekáčků na chatě sestry paní Pospíšilové, no a co dodat, bylo to příjemné odpoledne.
V červenci jsme si naplánovali dovolenou s výjimkou návštěvy kina Metropol, kde nám magistrát
města Olomouce, sociální odbor domluvil promítání filmu MAMMA MIA. Již se moc těšíme.
Vedení klubu seniorů přeje nejen svým členům, ale i našim příznivcům hezkou letní pohodu a
příjemné sluníčko.

/fp/
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„Co jste hasiči, co jste dělali“ (připravili a účastnili se 5. ročníku „Netradiční
hasičské soutěže“, byli jsme na soutěži ve Zdounkách u Kroměříže, byli jsme
na předání cen Nadace Bezpečná Olomouc, chystáme se na soutěž do Rusovců a také v rámci dovolených se věnujeme svým rodinám a dětem…….)


Nominace a pozvání našeho SDH Olomouc - Radíkov na vyhodnocení Nadace Bezpečná
Olomouc…
Dne 23. 6. 2011 ocenila Nadace
Bezpečná Olomouc již po šesté v reprezentačních prostorách Klášterního Hradiska osm osob, které se v loňském
roce nejvíce zasloužili o posílení
bezpečnosti ve městě Olomouci. Tento
rok byl výjimečný v tom, že se při
výběru
oceněných
upřednostnila
myšlenka přínosu dlouhodobého úsilí a
trvalejší činnosti než jeden mimořádný
čin. Ceny byly předány ve třech
kategoriích. Záslužný čin příslušníků
Policie ČR, strážníků Městské policie a
civilních
osob.
Mezi
letos
nominovanými ve třetí kategorii jsme
byli i my, dobrovolní hasiči z Olomouce
- Radíkova za pomoc při likvidaci
následků povodně roku 2010 v
Troubkách. Za náš sbor se slavnostního
ceremoniálu předání cen Nadace
Bezpečná Olomouc zúčastnili tito naši bratři: starosta sboru Miroslav Nemrava, velitel zásahové jednotky
Čestmír Prudký, velitel zásahového družstva Ivo Hanzlík, Pavel Hudec a Jaroslav Kovačík.
Po tomto krásném zahájení proběhlo přivítání všech přítomných hostů, z úst nejpovolanějších a to předsedy
správní rady a spoluzakladatele této nadace Ivanem Langrem. Pak se již mohlo přistoupit k hlavnímu bodu slavnostního odpoledne a to k předání výše zmíněných cen ve všech třech kategoriích. V naší kategorii si prvenství
odnesl a upřímně zasloužil pan Břetislav Čapek, který svým příkladným činem poskytl pomoc obětem při dopravní nehodě a učinil potřebné kroky k zabezpečení zraněných a okolí nehody. Gratulujeme! „Jsem rád, že jsou
mezi námi tací, kteří jsou ochotní riskovat vlastní zdraví proto, aby pomohli druhým. Věřím, že takovýchto lidí
bude do budoucna přibývat, zmínil na závěr tohoto slavnostního podvečera Ivan Langer, předseda správní rady
této Nadace.
A pokud jde o naše dojmy, možná nás jenom trochu v koutku duše, mrzelo, že o nás Sboru dobrovolných hasičů
z Olomouce - Radíkova za celý slavnostní podvečer nepadla ani zmínka. Třeba příště!
Na závěr bychom my radíkovští hasiči chtěli všem vítězům i nominovaným projevit svůj obdiv pro odvahu a
statečnost, kterou neváhali nasadit při profesionálním řešení mimořádných událostí. Blahopřejeme!

 9.července - Soutěž ve Zdounkách u Kroměříže - první návštěva našich kamarádů
 29. - 31.července - Soutěž o pohár starosty obce Kobylí
 chystáme
-

Ženatí : Svobodní - přátelský fotbálek o sud piva ...bez termínu – sledujte web
Cyklovýlet - bez termínu –sledujte web
20.-21. srpna - Soutěž s historickou technikou v Rusovcích ( Slovensko ) - akce Hanáckého
okrsku
Akce na ukončení prázdnin „Ahoj prázdniny“ sobota 27. srpna 2011 od 14:30 hod.– sledujte web

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/p.b., zv./
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Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov ukončil činnost…….
V polovině června 2011 ukončil svou dlouhodobou činnost místní tým malé
kopané, který reprezentoval Radíkov od sezony 1995/1996 až do sezony
2010/2011, to celkem dlouhých 16 let. Poděkování patří všem, kteří se za tyto roky podíleli na činnosti
mužstva, ať už jako vedoucí, hráči a v neposlední řadě i sponzoři jako LEMA, OTOSPORT a nebo
místní SDH Olomouc – Radíkov. Dlouhé roky usilovala i místní KMČ o to, aby mužstvo mělo opravdu
to pravé domácí prostředí – tedy hřiště zde v Radíkově. Vše se plánovalo (je i dále plánováno), ale
prioritami potřebnějšími pro všechny občany této městské části bylo budování vodovodu, plynu, kanalizace a konečných úprav komunikací. Byly to investice blížící se částce 200 mil. Kč, které všem vytvořily podmínky k pěknému bydlení zde v Radíkově.
Za tyto roky se v družstvu vystřídala řada hráčů a to jak místních, tak i těch hostujících, kteří za
Radíkov hráli. Vždy to bylo o dobré partě, o tom si zasportovat, pobavit se a to vše i s notnou dávkou
pochopení manželek, přítelkyň apod. Všichni postupně stárneme, jsme pomalejší, hledáme koníčky,
kteří jsou jaksi méně pohybliví. Celou historii mužstva poctivě zaznamenával Karel Morbitzer, který
poskytl dostatek statistických údajů, ze kterých něco málo vybíráme:
- jediným hráčem, který odehrál všechny sezony je Karel Morbitzer, který dal symbolicky i poslední gól této kapitoly existence týmu
- pořadí nejúspěšnějších 10-ti hráčů

pořadí

hráč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Řezníček Tomáš
Morbitzer Aleš
Foukal Aleš
Velcl Tomáš
Morbitzer Karel
Snášel Pavel
Haitl Marek
Šubrt Stanislav
Vláčil Vlastimil
Špruček Milan

asistence
110
143
107
65
64
37
38
30
13
11

góly
227
171
111
74
65
49
30
22
27
27

body
celkově
564
485
329
213
194
135
98
74
67
65

Poznámka: 1. ročník není ve statistice

-

celkový počet sehraných ligových zápasů – 437
celkové skóre 1020 : 790, z toho 212 výher, 67 remíz a 132 prohraných zápasů
nejvyšší výhra dne 20.4.2007 a to Radíkov – Veterán Hlubočky 12 : 4
nejvyšší prohra 5.11.2010 a to Radíkov – PS Beton 2 : 15
nejvíce branek nastříleli: 1. Řezníček Tomáš 227
2. Morbitzer Aleš 143
3. Foukal Aleš
107

Sezóna skončila posledním zápasem 21.6.2011 a tak se na závěr ukončení činnosti sešli hráči se
svými přáteli na „domácím hřišti“ na Svatém Kopečku, aby si popovídali, vše pořádně rozebrali a řekli
si, že i nadále se budou při fotbálku scházet např. při tradičních utkáních ŽENATÍ : SVOBODNÍ.
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HRÁČI OD SHORA A ZLEVA:
Poles Petr, Morbitzer Aleš, Snášel Pavel,
Řezníček Marek, Morbitzer Karel, Velcel
Tomáš, Hilšer Jarda, Zapletal Aleš, Veverka David, Hudec Lukáš, Nemrava
Miroslav, jeden z nejlepších rozhodčích
Kumr Béda, Hajtl Marek, Foukal Aleš,
Řezníček Tomáš a jeho potomci, brankáři – Hudec Filip, Hudec Pavel

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2010/2011 (jaro)
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

03.04.
07.04.
17.04.
21.04.
01.05.
08.05.
15.05.
20.05.
29.05.
03.06.
12.06.
19.06.
21.06.

Věznice Olomouc
Radíkov
Pergola
Radíkov
SK DORESPO Lošov
Radíkov
Veteráni Hlubočky
Radíkov
Restoma
Radíkov
PS Beton
(vítěz skupiny)
SK Kopeček
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2010

VÝSLEDEK
JARO 2011

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

Radíkov
FC Liverpool
Radíkov
Rio de Blatec
Radíkov
AMG Daskabát
Radíkov
Adam Leasing
Radíkov
Zákl.Hnoyland
Radíkov

3:2
1:5
3:2
2:7
3:1
3:0
6:4
4:0
1:3
7:2
15 : 2

3 :4

Radíkov
Modos Olomouc

3:1
1:6

1:1
1:5

V tabulce II. ligy B ročníku 2010/2011 skončilo družstvo Radíkova na 6. místě.
Všem ještě jednou děkuje za dobrou spolupráci, reprezentaci městské části Radíkov manažer týmu
Mirek Nemrava a také za KMČ č.21 Olomouc – Radíkov Honza Zvěřina s přáním pevného zdraví do
dalších let.
/mn, zv/

INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o.
vás zve k nákupům
Léto je v plném proudu, jsou prázdniny, chataři a chalupáři
se nastěhovali do Radíkova. Naopak se někteří místní
občané vydávají na vytoužené dovolené po zemích českých i moravských a nebo do blízké i vzdálenější ciziny.
Místní prodejna je i na tuto turistickou a dovolenkovou
sezonu připravena a dostatečně zásobena. Zastavte se i vy a nakupte v naší prodejně HRUŠKA. Sezona zahradních párty je v plném proudu. K dispozici jsou i reklamní letáky, se kterými se před nákupem můžete v klidu domova seznámit.
Na vaše nákupy, ale i váš prázdninový pobyt v Radíkově se těší personál prodejny Hruška
v Olomouci – Radíkově.
/zv/
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Příjemnou dovolenou zde v Radíkově, ale i ve vysněných destinacích
přeje všem KMČ č. 21 Olomouc - 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: 220 ks. Redakční rada: Ing. Jan Bednář, Ing. Jan Zvěřina.
Foto: Jan Zvěřina, web SDH Ol. - Radíkov
Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc - Radíkov.
Zpravodaj je i na www.olomouc.eu/radikov
Tel: 58 5385 051, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu,
Tisk: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, Olomouc 772 00, provoz W-COPY, Masarykova 8, Olomouc 772 00

Uzávěrka 17.7.2011 - vychází: 21.7.2011
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