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

Výsadek družstva Radíkova po plavbě na raftu
Startuje družstvo žen SDH Velký Týnec

Vítězné družstvo místního SDH Olomouc-Radíkov
Diváci měli o soutěž zájem
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
29.5.2012 - 47. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny
2012
-centralizace vymáhání
pokut a místních poplatků
-OZV (obecně závazná
vyhláška) o cenové
mapě
-darování poţárních vozidel
-podpora seniorů ve městě Olomouci
-audit provozu sluţebních vozidel
-jmenování Ing. Jana Langra do funkce vedoucího odboru ochrany od 1.6.2012
-příspěvky v oblasti sportu
5.6.2012 – 48. RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře (Výstaviště Flora Olomouc, TSMO a.s., SNO a.s.,
DPMO a.s., Lesy města Olomouce) ve funkci
valné hromady
12.6.2012 – 49. RMO
-majetkoprávní záleţitosti, MČ Radíkov předběţný záměr prodeje části parcely č.745 o
ploše 29 m2
-veřejné zakázky
-rozpočtové změny 2012
-petice proti výškovým stavbám v Olomouci
-koncepce prodejních stánků
-průmyslová zóna Šlechtitelů
-Bezručovy sady – dětské hřiště
-tramvajová trať – měnírna
-předzahrádky
-hospodaření sdruţení „České dědictví UNESCO“
-personální změny ve sloţení „Povodňové
komise města a ORP Olomouc“
-TT Nové sady
-vyhodnocení návštěvnosti přepáţkových pracovišť MMOl.
20.6.2012– 50.RMO
-veřejná zakázka č. 12071 „Svatoplukova 11,
rekonstrukce ZŠ a MŠ“
26.6.2012 – 51.RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-zkapacitnění Nemilanky
-prodej domů
-střednědobý výhled SMOl. (2013 – 2015)
-ME 2013 v silniční cyklistice
-MŠ Holice, partnerství s UP
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-nařízení o stanovení max. cen jízdného
v MHD
-předzahrádky
-aktivity pro seniory
-vznik Klubu seniorů Svatý Kopeček (od
01/2013)
-příprava rodinné politiky SMOl
-audit hospodaření oddělení Správa letiště
-zahraniční kontakty města Olomouce ve II.
pololetí 2012
-Lesy města Olomouce – výběr ředitele - Ing.
David Janásek
-MDO – divadelní kavárna
-archeologický průzkum výstavba FLORA
20.6.2012 – 12. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti

-prodej domů
-rozpočtové změny roku 2012
-prominutí pohledávek
-OZV o Cenové mapě
-delegování zástupce SMOl na valnou
hromadu OK4EU
-veřejná zakázka „Tramvajová trať Nové
Sady – I. etapa, část B“
-darování poţárních vozidel
-hospodaření sdruţení České dědictví
UNESCO
-informace o činnosti kontrolního výboru v
1. pololetí 2012
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.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Červen 2012 (18.6.)
-připomínky občanky k nekvalitnímu provedení spádování vozovek, nefunkčnosti
některých uličních vpustí a
riziko zaplavení RD. Přítomná
byla poţádána o písemné podání připomínek
jako podklad pro odborné posouzení odborem
investic a odborem ochrany.
-došlá a odeslaná pošta
-Městská policie na ţádost KMČ zdokumentovala opět havarijní stav RD na ul. Malinovského a dala podání na Stavební úřad
-informace k hasičské soutěţi dne 23.6.2012
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-spolupráce MČ Radíkov na pilotním projektu
k dalšímu zlepšení třídění sloţek komunálního
odpadu
-dokončení prací na odvodnění ulice Na Pevnůstce a ul. Dolanská
-nutnost urgence místního šetření ve věci nutných úprav v dopravním značení v MČ Radíkov
Červenec 2012 ( 16.7.)
-došlá a odeslaná pošta
-pilotní projekt v třídění odpadů (plasty)
-opravné práce na kapličce v r. 2012, pokračování v r. 2013
-devastace místní čekárny MHD
-havarie vody na domovní přípojce
-sečení ploch, kvalita, poţadavek na změnu
termínu
-svolání jednání k přeloţce ukazatele a nutnost
urgence svolání místního šetření na úpravy
dopravního značení
-urgence ořezu stromů na komunikaci – Sv.
Kopeček – Radíkov u odboru dopravy

-zhodnocení hasičské soutěţe 23.6.
-program oslav 120 let místního SDH
-záměry revitalizace budovy Náprstkova 1
Plán jednání KMČ v roce 2012
16. července
19,00 hod.
20. srpna
19,00 hod.
17. září
19,00 hod.
15. října
19,00 hod.
19. listopadu
19,00 hod.
17. prosince
19,00 hod.
Poznámka: Termín můţe 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 naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách
www.olomouc.eu/radikov
/zv/

ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH VEDOU K NUTNOSTI DŮSLEDNĚJČÍHO
TŘÍDĚNÍ SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Váţení obyvatelé Radíkova,
statutární město Olomouc – odbor ţivotního prostředí
magistrátu ve spolupráci s Technickými sluţbami města
Olomouce, a.s. má z ekologických i ekonomických důvodů
zájem podpořit ještě důslednější třídění komunálních odpadů. Proto nyní připravuje takové podmínky, které by Vám,
občanům, při třídění odpadů napomáhaly. Chceme znát Váš
postoj k třídění, a proto v tomto vydání Zpravodaje najdete jednoduchý dotazník. Prosíme Vás o jeho
vyplnění buď ve vytištěné podobě nebo v elektronické formě
pod odkazem http://dotazniky.langermarketing.cz a to do
02.09.2012. Vyplněný dotazník v tištěné podobě prosím vhoďte
do schránky /krabice/ v místní prodejně Hruška v Olomouci Radíkově.
Děkujeme předem za spolupráci.
/OŽP MMOl a TSMO, a.s./

POČASÍ
Květen 2012
Průměrná teplota byla 16,9 oC, od 10-tiletého normálu odchylka 0,9 oC. Nejniţší teplota byla 13.5.
ráno 3,4 Co . Maximální teplota 31,4 oC byla 2.5. Napršelo nám 42 mm, coţ je 72 % normálu. Nejvíc
sráţek za den bylo 6.5. a to 18 mm. Jasné dny byly 3, zataţené 3, letních 8, tropické 2, sráţkových
11, s bouřkou 4, s mlhou 2, s větrem 2 a s inverzí 6.
Extrémní teploty: 2.5.1935 - 1,2 oC, 29.3.2005 + 32,8 oC. Sluníčko na začátku května vycházelo 5:36
hod. a zapadalo 20:19 hod., na konci vycházelo 4:58 hod. a zapadalo 20:58 hod. Dne 20.5.2012 bylo
kousek od nás, v severní Itálii zemětřesení, které silně poškodilo mnoho starých stavebních památek.
Červen 2012
Průměrná teplota byla 19,3 oC, od 25-tiletého normálu odchylka 2,5 oC. Nejniţší teplota byla 6.6. ráno
o
o
5,8 C. Maximální teplota 38,8 C byla 30.6. Napršelo nám 91 mm, coţ je 160% normálu. Nejvíc sráţek za den bylo 12.6. a to 30 mm. Jasné dny byly 4, zataţených 8, sráţkových 15, s bouřkou 4. Letních bylo 10, tropické 4. Se silným větrem 2. Teplotně byl červen mírně nad normálem. Sráţek sice
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bylo 150 % normálu, ale polovina z toho spadla ve dvou dnech. Jarní sráţkový deficit trvá. V lese je
sucho a „nerostou“.
Extrémní teploty: maximální 31,9 oC 1.6.1927, 33,2 oC 7.6.1998 a 35,7 oC 30.6.1950. Minimální 3,7 oC
5.6.1918. Sluníčko na začátku června vycházelo 4:56 hod. a zapadalo 21:01 hod., na konci vycházelo
4:55 hod. a zapadalo 21:13 hod.

6. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU SE
VYDAŘIL
V sobotu 23. června uspořádal místní
SDH Olomouc – Radíkov jiţ 6. ročník soutěţe v netradičním poţárním útoku. Jako vţdy i
letos bylo zajištěno perfektní počasí. Nakonec na soutěţ přijelo celkem 16. druţstev (12
druţstev muţů a 4 druţstva ţen) a to především z důvodů řady probíhajících jiných
hasičských soutěţí v regionu (např. krajské
kolo, do kterého postoupila loňská vítězná
druţstva v kategorii muţů i ţen – Hlubočky).
Některá druţstva dorazila jiţ v pátek
v podvečer a mezi nimi i přátelé ze
DHZ Bratislava – Rusovce.

S podporou magistrátu města Olomouce připravil Hanácký okrsek spolu s místním SDH
večerní posezení na hřišti za prodejnou
s country kapelou PECA BAND. Příjemný večer
a noční přesun na postel v RS chata Pod věţí,
byl zajisté i základem úspěchu tohoto zahraničního účastníka. Jak sami říkají, byli se svým
vystoupením navýsost spokojeni - skončil „na
bedně“.
Pečlivá příprava celé soutěţe, rozdělení
úkolů mezi členy místního SDH i další dobrovolníky (jako zajištění sečení ploch kolem vodárenské nádrţe, zajištění občerstvení, postavení stánků,
reklam, presentace i posezení pro přítomné diváky) dalo všem před vlastní soutěţí docela zabrat.
Ozvučení areálu zajistila jako vţdy firma ZHT Group s.r.o. O moderování celé soutěţe se jako vţdy
podělili Petr Spáčil a Petr Bernard. Patronát nad celou soutěţí převzala náměstkyně primátora Mgr.
Eva Machová, která na soutěţi pobývala téměř celou sobotu. Dále byl přítomen poslanec parlamentu
ČR prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc., zastupitelé města Olomouce Ing. Jiří Rozbořil a p. Filip
Ţáček.
Po slavnostním nástupu soutěţících
druţstev a jejich přivítání včetně hostů se
uskutečnilo losování pořadí soutěţících.
Krátké zaškolení strojníků, názorná demo ukázka poţárního útoku od místního
SDH a tak mohla začít vlastní soutěţ,
která proběhla dvoukolově. V přestávce
mezi koly předvedlo své vystoupení
druţstvo místních mladých hasičů. A
povedlo se (podrobněji v hasičské části).
I letos byly k vidění dramatické boje
včetně nově zvoleného stylu plavby na
raftu i za raftem. Fotografové i filmaři se
činili a tak očekáváme, ţe ze soukromých archívů „vypadnou“ i zajímavé
fotodokumenty. Spokojených diváků na
soutěţi bylo opravdu hodně. Mediálně
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byla akce cestou tiskové mluvčí magistrátu dostatečně propagována, ale akce jiného kalibru jako
Olomoucký ½ maraton a jiné, tu naši akci „převálcovaly“. Na závěr proběhlo předání cen všem účastněným druţstvům z rukou náměstkyně primátora Mgr. Machové. Závěrečné hymny (česká, slovenská
a hymna USA pro přítomného aktivního člena druţstva ZDH Rusovce manaţera z New Yorku, který
pracuje v Bratislavě) a následná koupel vítězného druţstva SDH Olomouc – Radíkov a dalších dobrovolníků udělala tečku za vydařenou sobotou. Následoval rychlý úklid všeho, co bylo na akci u nádrţe
připraveno, přátelé z Rusovců odjeli ještě na prohlídku památek blízkého okolí a města Olomouce.
Večer patřil posezení a tanci s kapelou AFRESH na hřišti za prodejnou.
Výsledková listina - netradiční požární útok Olomouc – Radíkov 2012 (23.6.) – 6. ročník

Muži
Družstvo

1.pokus

2.pokus

Započtený čas

1.

Radíkov /OL/

01:09,57

NP

01:09,57

2.

Želechovice /ZL/

01:38,75

01:15,52

01:15,52

3.

Bratislava-Rusovce /SR/

01:36,29

01:16,09

01:16,09

4.

Holice/OL/

01:16,63

01:20,72

01:16,63

5.

Lošov A /OL/

01:17,93

NP

01:17,93

6.

Zdounky /KM/

01:27,32

01:17,97

01:17,97

7.

Kobylí /BV/

01:21,46

01:18,36

01:18,36

8.

Droždín /OL/

01:18,49

01:25,54

01:18,49

9.

Lošov B/OL/

01:18,67

01:22,54

01:18,67

10.

Rataje /OL/

01:22,64

01:19,46

01:19,46

11.

Velká Bystřice/OL/

01:23,64

01:21,37

01:21,37

12.

Velký Týnec/OL/

01:21,38

02:37,58

01:21,38

Ženy
Družstvo

Započtený čas

1.

Velký Týnec /OL/

01:25,97

02:09,99

01:25,97

2.

Holice /OL/

01:37,37

01:29,24

01:29,24

3.

Droždín/OL/

01:34,36

01:31,89

01:31,89

4.

Rataje /OL/

01:53,77

01:57,27

01:53,77

Zajímá vás co bylo o na webových stránkách Statutárního města Olomouc o naší soutěţi - podívejte se na http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/12624
I stránky ZDH Rusovce napsaly o soutěţi v Radíkově (a mají tam zhodnocení soutěţe i video).
Podívejte se na: http://dhz.rusovce.info
Hasiči děkují všem spoluobčanům, kteří akci podpořili svojí účastí a ostatním za toleranci večerních decibelů !
/zv/

Co nám k soutěži sdělila náměstkyně primátora Mgr. Machová…
Váţení spoluobčané, milí přátelé HASIČI z Radíkova,
s radostí jsem převzala jiţ podruhé záštitu nad Soutěţí v netradičním poţárním útoku v Radíkově, kterou
pořádal dne 23. 6. 2012 SDH Radíkov. Musím pochválit
sbor, soutěţ byla skvěle připravená, vše bylo připraveno
také pro ostatní, kteří přišli povzbuzovat i pobavit se.
Soutěţe se zúčastnilo celkem 12 druţstev muţů a 4
druţstva ţen. Soutěţící nebyli jenom z blízkého okolí, ale
přijela i druţstva hasičů z jiţní Moravy i ze Slovenska.
Nakonec si zlaté medaile odneslo druţstvo muţů
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z Radíkova, měli nejlepší započtený čas. Určitě jste měli radost i Vy v obci, taková věc se neutají. Asi
trénovali celé jaro na přehradě…
Musím říci, ţe jsem chtěla i podporovala všechny účastníky soutěţe, protoţe si jejich „dobrovolnické“
činnosti v mimořádných situacích, kdy pomáhají nám všem, velmi cením. Proto, kdyţ si chtějí hasiči
poměřit síly a současně se přitom pobavit, tak jim přijdu fandit. A jak bylo vidět, tak i pro Vás to byla
výzva, protoţe jste všichni fandili a výborně se bavili.
Přeji všem hasičům z Radíkova hodně síly a chutě do dalších soutěţí (aby měli více medailí), ale především sílu na zvládání mimořádných situací, kdy pomáhají nám všem.
Těším se na setkání s Vámi všemi na oslavách 120. výročí SDH v Radíkově.
Zdraví Vás Eva Machová

Víte, že . . . .
………. byly dokončeny opravné práce na
odvodnění (rigoly) ve vrchní části ulice Na
Pevnůstce. S ohledem na skutečnost, ţe dochází k nátoku vody na levé straně (směrem
k TV vysílači) aţ z křiţovatky u brány areálu
Radiokomunikací, bude nutno převést vodu na
okraji Radíkova do dešťové kanalizace….
….. opraveno bylo taktéţ odvodnění na konci
ulice Dolanská, které zabrání natékání vody
z extraviánu na soukromý pozemek……
……. s ohledem na mrazem poškozené omítky
uvnitř místní kapličky byly zahájeny sanační
práce směřující k vysušení základů a navazujícího zdiva. Dokončení by mělo proběhnout
v roce 2013 včetně obnovy nátěru venkovní
fasády …..

……. suché počasí stále nedává šanci jak
místním, tak i přijíţdějícím houbařům na nějaký
slušný úlovek v místních lesích……
……. porucha a únik vody na přípojce dne 2.7.
v RD na ulici Zedníkova způsobil i pokles tlaku
na vodovodním řadu v Radíkově. Po telefonátu
na vodárenskou společnost bylo sděleno, ţe
prudký pokles tlaku zaznamenal i dispečink a
ţe jde asi o větší poruchu…
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Červenec: Jana Stříbrnská MUDr., Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar,
Radoslava Chodilová, Věra Bernardová, Miloslav Pospíšil, Vladislav
Hynek
Srpen: Věra Pospíšilová, Helena Rozsárová, Věra Slatinská, Ludmila
Podlasová, Jan Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt, Slavomír Slatinský, Anna
Hynková
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 ţijí v blízkém Domově důchodců - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce upravuje svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vždy středa
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Ve středu 18.7. a 25.7.2012 je DP uzavřeno z důvodů
čerpání dovolené
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Provádí se ověřování listin.
1) Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze: St 13:00 – 17:00 hod.

2) Místní knihovna (vedoucí
p. Večeřová)
Léto s knihou čtenáře určitě potěší i na dovolené na horách nebo u vody. Co je nového, se
můţete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov, které vám řeknou, jaké knihy jsou
v místní knihovně v Radíkově nebo v kniţním fondu Knihovny města Olomouce.

3) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně,
BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje….
V uplynulém období jsme svoji činnost obohatili návštěvou uţitečného semináře – „Nekalé obchodní praktiky“. Bylo nám odborně vysvětleno nebezpečí různých výletních akcí, které se stanou rájem k
přemlouvání k nákupu různého zboţí a o to horší je pak vyřizování
případných reklamací. Je smutné, ţe zrovna na seniorech se někteří
dovedou pěkně obohatit.
V klubovně jsme při příjemném posezení oslavili hezké kulatiny paní
Marie Prudké. Co bylo, ale milým překvapením,
byla oslava narozenin a svátku pana Podlase. Jinak naše činnost byla přizpůsobena počasí a po
dovolené Klubu seniorů se rádi budeme scházet
dál a budeme informovat.
Také jsme v klubu měli milou a dlouho očekávanou návštěvu. Navštívila nás PhDr. Večerková

z Etnografického ústavu v Brně, která pracuje na
soupisu tradic a zvyků v našem regionu. Především
ji zajímaly akce jako jedlička, klapač, mrskut a hodová procesí. Je to opravdu v kaţdé obci jinak.
Všichni se účastnili diskuse, ale pan Schwarz jí
podal nejvíce informací. Snad budeme brzy seznámeni s výsledky její práce a doklady mohou být námětem k většímu oţivení kulturní činnosti v naší
obci. Vţdyť přece stále platí: „Chudý národ, jež tradice nemá“.
Hezké prázdniny členům Klubu seniorů a také všem občanům přeje vedení klubu. Sejdeme se opět
1.8.2012.
/fp/

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (uspořádali netradiční hasičskou soutěž a připravujeme oslavy 120 let SDH Ol. – Radíkov a také jsme na dovolené se
svými rodinami).
Vystoupení mladých hasičů v rámci soutěže u vodárenské nádrže se povedlo. Dětem se
v kroužku „Mladých hasičů“ líbí.
V rámci soutěže Netradiční požární útok se Mladí hasiči poprvé představili veřejnosti. V nových žlutých
tričkách předvedli, co se za krátkou dobu naučili. Odměnou jim byl nejen potlesk všech přihlížejících, ale každý
dostal malou sladkost.
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"Sezonu" mladí hasiči se svými vedoucími ukončili opékáním špekáčků
se soutěžemi pro děti. Největší úspěch v parném odpoledni měla soutěž ve
shazování terče proudem vody.
Po ukončení soutěží sloužila džberovka k ochlazení přehřátých dětí i
některých dospělých. Opékaly se
nejen
špekáčky,
ale
připomněli
jsme si, jak chutnají
brambory
pečené v popelu.
V závěru měly děti
možnost nechat si
pomalovat obličej
amatérským malířem.
Mladí hasiči podnikli expedici k
radíkovskému
rybníku "V požáře". Cestou se dozvěděli mnoho
užitečných rad, např.: jak se chovat v lese, k čemu a
jak se používá požární hydrant a co vše může způsobit vysoké napětí.
Těšíme se na setkání s dětmi na konci prázdnin. První schůzka po prázdninách bude 30. 8. 2012. Budeme nacvičovat krátké představení k oslavám 120 let trvání SDH Radíkov.
Hezké prázdniny dětem a příjemnou dovolenou rodičům přejí Klára a Zuzana.
Zásah místních hasičů při havárii na vodovodní přípojce
Dne 2.7.2012 jsme vyjeli k zásahu - čerpání zaplaveného sklepa na Zedníkové ulici. V domě praskla přípojka, ve vodovodní šachtě na zahradě, a ve sklepě měli majitelé přes 40 cm vody. Dům zásahu jsme dobře znali
jelikož v něm bydlel náš člen Marek Řezníček. Zásahu se účastnili bratři Šprůček Milan, Střelák Zdeněk, Rudický Jan, Titz Michal a Hudec Pavel. K čerpání použili plovoucí čerpadlo "plovčer", kalové čerpadlo a dvě hadice
"C". Zásah začal v 18.20 a skončil v 21.20. Vyčerpáno skoro do sucha. Majitelé všem zasahujícím děkují za
pomoc !
Výroba našeho praporu se blíží ke konci
Jak všichni víte, veřejná sbírka začala počátkem letošního roku. Do dnešního dne se vybralo celkem přes 40.000,Kč a poslední příspěvky dorazily koncem června. Všechny
získané prostředky budou použity na nákup slavnostního
praporu a oslavy 120. výročí založení našeho sboru. Všem
dárcům děkujeme! Výrobce již pilně pracuje na podobě
našeho praporu a máme přislíbenu jeho účast na našich
oslavách. Malá ukázka toho, jak náš prapor vzniká je na
přiložené fotografii.
Sobota 21.7. 14:30 - tradiční derby ŽENATÍ :
SVOBODNÍ - následuje neformální posezení a schůze k organizaci oslav
Soutěž o pohár starosty Kobylí - 28.7.2012!!!
Oslavy 120. výročí založení SDH Olomouc - Radíkov – sobota – neděle 1. - 2. září 2012
Přípravy a skladba programu se dolaďuje již jen v drobných detailech. Pořadatelé se těší na vaši hojnou účast.
Sledujte dále www.sdh-radikov.estranky.cz i plakáty. Takto by měl vypadat program našich oslav. Drobné
změny v programu se nevylučují.
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120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH OLOMOUC - RADÍKOV
„ OHEŇ – VODA – HADICE, 120 LET TRADICE “
Program oslav - Sobota 1. září 2012 – areál za prodejnou Hruška
10:00

13:00

15:00
18:00
20:00

dopoledne - Zábavně – soutěžní program pro děti
pásmo soutěží pro děti
ukázky hasičské techniky
prohlídka hasičské zbrojnice pro veřejnost
odpoledne – Slavnostní hasičská schůze
setkání všech členů sboru, hostů, zástupců okresu, veřejného a hasičského života
letem světem 120 let a co dál ?
naši mladí hasiči – krátký program Mladých hasičů
ocenění aktivních členů sboru – předání a poděkování
předání Slavnostního praporu SDH Olomouc - Radíkov do rukou vedení sboru od primátora Statutárního města Olomouce p. Martina Novotného a výrobce praporu
Soutěžní pásmo pro všechny dospělé hasiče
zábavné soutěže pro týmy okolních sborů
Vystoupení šermířské skupiny
vyhlášení vítězů výtvarné a fotografické soutěže – předání cen
večer – Taneční zábava se skupinou AFRESH
Rockový večer……

Program oslav - Neděle 2. září 2012 – areál za prodejnou Hruška
Celodenně - výstava pro veřejnost – Klub seniorů
nejlepší exponáty přihlášené do výtvarné a fotografické soutěže
14:00 Odpoledne – „ Na lidovó notu u jednoho stolu“
taneční a poslechové hudební pásmo nejen pro naše starší spoluobčany s dechovkou Příkazanka
16:00 Naši nejmenší – vystoupení Mladých hasičů
krátké pásmo našich dětí pod vedením K. Langerové a Z. Snášelové
17:00 Hejtman Ol. kraje – Ing. M.Tesařík předá Slavnostní stuhu k praporu SDH Radíkov
19:00 ukončení hudebního programu a oslav 120. výročí

-

Po oba dny je zajištěno bohaté občerstvení

-

Akci finančně podpořila KMČ č.21 Olomouc – Radíkov

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz
/pb, km,kl,zs, upravil zv/
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INZERCE
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás
k nákupům

zve

Konečně se zaplnil Radíkov i
chataři a chalupáři, kteří přijeli
lidé na dovolenou, vyuţívají i
moţnosti RS chaty Pod věţí. Počasí zatím přeje, a tak večerní posezení při
grilování je příleţitostí k povídání s přáteli i ke konzumaci dobrot, které nakoupíte v naší prodejně. Místní prodejna je schopna nabídnout dostatek
potravin všeho druhu, dostatek nápojů pro děti i dospělé.
Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově.

Místní hospoda U PULCE

vás zve k příjemnému letnímu posezení na zahrádce u dobrého piva a jiných osvěţujících nápojů. Během léta bude probíhat i
pravidelné grilování. Sledujte reklamu u místní hospody. Na hosty se těší Eda Táborský.

/zv/

/Mgr. Vladimír Puhač/

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: Doseděl Josef, Bednář, Zvěřina, Klára Langerová, Aleš Morbitzer, web SDH Ol. - Radíkov
Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc - Radíkov.
Zpravodaj je i na http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/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 17.7.2012 - vychází: 20.7.2012
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