PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV
/VE STÍNU CORONAVIROVÉ DOBY/

Tradiční fotbálek ŽENATÍ-SVOBODNÍ
29.8.2020
Akce AHOJ PRÁZDNINY v sobotu 5. září na hřišti.
Všichni se dobře bavili…..

Dětská tombola táhla…

Nepřízeň počasí pokazila hasičům sběr šrotu
Přišli
i místní
senioři
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města
Olomouce projednaly (výběr):
24.8.2020 – 57. RMO
-majetkoprávní záležitosti.
-rozpočtové změny 2020.
-zpráva o naplnění Strategického plánu rozvoje města
za rok 2019.
-strategie řízení akciových
společností, kde je SMOl jediným akcionářem.
-informace o městských a.s.,
kde SMOl není jediným akcionářem.
-Servisní společnost odpady Olomouckého kraje.
-projekt Koordinovaný tah SSZ nám. Hrdinů-Havlíčkova.
-OZV kterou se doplňuje OZV č.10/2020 o zákazu
bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích.
-změny pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení.
-žádost o poskytnutí peněžního daru na výbavu jednotky požární stanice Olomouc.
-zajištění tří etap květinové výzdoby sloupu Nejsvětější trojice a kašen Výstavištěm Flora Olomouc.
-žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a
žebrání na veřejných akcích (fotbalová utkání, Fortuna liga, MOLCAP, Repre).
-změna ve složení ZMO (nastoupení člena ZMO
doc. Mgr. Ant. Staňka, Ph. D dne 11.7.2020).
14.9.2020 – 58. RMO
-majetkoprávní záležitosti.
-veřejná zakázka č. 20141 – Modernizace varovného informačního systému města Olomouce (servisní služby).
-poskytování právních služeb pro Základní a MŠ na
r. 2021/2022.
-rozpočtové změny 2020.
-Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD.
-Strategie řízení akciové společnosti, kde je SMOl
jediným akcionářem – pověření člena RMO.
-autobusová zastávka Pavelkova/Koyo.
-návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací –
škol.
-bezpečnost silničního provozu.
-TSMO a.s. – výběrové řízení na předsedu představenstva.
-vnitřní předpis o používání služebních mobilních
telefonů SMOl.
29.9.2020 – 59. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2020.
-umístění magistrátu v ul. Trnkova.
-darování respirátorů FFP2.
-personální změny ve složení povodňové komise
města a OPR Olomouc.
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-program prevence kriminality-asistent prevence
kriminality.
-Vnitřní předpis na řešení epidemiologických situací
MMOl a MPO.
-organizační záležitosti… Slavnostní obřady: v obřadní síni historické radnice ode dne 5.10.2020 je
pozastaveno konání občanských obřadů.
-návrh zadání pro tvorbu „Strategie rozvoje cestovního ruchu 2022-2027“.
7.9.2020. - 12. ZMO
-vzdání se mandátu členky ZMO Mgr. Jitky
Weiermüllerové (ČSSD) dnem 10.7.2020.
-majetkoprávní záležitosti.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
-darovací smlouva (peněžitý dar) HZS Olomouckého kraje.
-rozpočtové změny.
-změna regulačního plánu PR-13 sídliště Lazce,
rozhodnutí o námitkách.
-Strategie řízení a.s., kde je SMOl jediným akcionářem.
-Moravské divadlo Olomouc – změna zřizovací listiny.
-Individuální investiční dotace pro TJ Sokol Olomouc-Chválkovice.
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze v případě,
že se dotýkají m. č. Radíkov.
Upozornění:
-zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-GDPR);
- do úplné verze „Usnesení RMO, ZMO“ mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov (výběr)
Září 2020 (7.9.2020)
-kontrola usnesení z jednání
KMČ z 3.8.
-rozhodnutí SMOl o krytí nákladů na podzimní sběrovou
sobotu dne 3.10.2020 z rozpočtu SMOl.
-v 38. týdnu byla zahájena
oprava mobiliáře (dřevěné prvky, zábradlí) do výše
nákladů 150 000,- Kč.
-sběrová sobota místního SDH dne 26.9.2020.
-5.9. proběhla akce pořádaná místním SDH „Ahoj
prázdniny“ na hřišti za prodejnou. Krásné počasí,
velmi dobře připravená akce, hojná účast, dětí, rodičů i seniorů.

2

-KMČ řeší nedodělky z opravy vodárenské nádrže,
požadavek na úpravu DZ na ul. Přehradní, jednání
na prodejně i objektu HZ ul. Náprstkova se zástupci
SMO a.s., TSMO a.s., žádost o opravu 2 ks vyvrácených patníků na ul. Lošovská a Pujmanové.
-problémy kolem údržby zeleně v MČ Radíkov, proběhly ořezy suchých větví a kácení suchých stromů
na ul. Pujmanové a v prostoru za prodejnou
HRUŠKA.
-byl podán požadavek KMČ na MP Olomouc s cílem eliminovat nevhodné parkování na nepřehledných místech ul. Malinovského a Na Pevnůstce.
-KMČ řešila i využití volných finančních prostředků
na pokračování opravy mobiliáře ještě v roce 2020.
Říjen 2020 (5.10.2020)
-kontrola usnesení ze dne 7.9. 2020.
-probíhají opravné práce v MČ Radíkov, provádí se
dílenská výroba mobiliáře, který se průběžně osazuje.

-diskuse ve věci dalšího využívání prostoru za prodejnou HRUŠKA, hledání vhodného sportoviště.
-problematika nevhodného parkování, nedodržování rychlosti, požadavek na kontroly Městské policie.
-plánované výjezdní jednání RMO s KMČ Lošov,
Droždín, Radíkov na pondělí 12.10. bylo zrušeno.
Přímý kontakt komisí s členy RMO nám chybí ……
-diskuse ke koloběžkám ve městě i Radíkově ……
Plán jednání KMČ v r. 2020
(pondělí 19,00 hod.)
2. listopadu
7. prosince
Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově
a na stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/ko-

mise-mestskych-casti/radikov
/zv/

SOBOTA 29.8.2020 - TRADIČNÍ LETNÍ RADÍKOVSKÝ FOTBÁLEK
ŽENATÍ – SVOBODNÍ 11 : 3
Ještě v prázdninový čas se k tradičnímu místnímu fotbalovému mači sešli nejen hráči, ale i řada
místních občanů, chatařů a příznivců fotbálku na Horním hřišti v Radíkově. Hrací podmínky na hřišti se
o něco zlepšily především v podobě nových sítí, které bránily na 80 % zakopávání míče do přilehlých
zahrad. Zbytek střel směřoval směrem k modré obloze. Poslední čtvrtou stranu tvořila okolní příroda,
která vše zachytila. Za uplynulý rok došlo i ke zlepšení „kvality“ místního terénu.
Hasiči dovezli nejen lavičky, ale i občerstvovací
stanici, která potěšila nejen hráče, ale i přítomné
diváky.
Počasí akci přálo a
pan rozhodčí Pavel Hudec byl jako vždy připraven na posuzování hry
v rámci fotbalových pra-

videl. Jeho verdikty byly nekompromisní… Utkání se hrálo dle místních pravidel na 3 třetiny po 20 minutách.
Za družstvo „ženatých“ nastoupili a střídali zkušení
pánové Foukal, Rudický, Řezníček M., Morbitzer K.,
Labuda M., Sklenář, Sitko.
Družstvo „svobodných“ (vpravo) hrálo a střídalo
ve složení Poledna, Řezníček T., Snášel P., Černohous, Pospíšil R., Koňařík.
Po skončení zápasu proběhla ještě soutěž v rozstřelu o krále střelců, kterým se stal Milan Černohous.
I když se v dálce na horizontu ukazovaly mraky s vodou, tak nakonec vše dobře skončilo.
Místní hasiči děkují všem, kteří pomohli s organizací a přípravou této tradiční akce.
/zv/
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ 5.9. „AHOJ PRÁZDNINY 2020“ - hřiště za prodejnou HRUŠKA
Trochu s netrpělivostí vzhlíželi pořadatelé zda
tentokráte počasí „vydrží“. Velice oblíbená akce „Ahoj
prázdniny“, se proslavila nejen v Radíkově, ale i
v širokém okolí. A tak i v sousedních obcích běžely
podobné slavnosti.
I přesto se plácek za prodejnou zaplnil nejen
spoustou místních dětí se svými rodiči, ale zavítali do
Radíkova i jejich přátelé z okolí.
Děti měly k dispozici spoustu soutěží, za které
získávaly „penízky“ a za ně mohly „nakupovat v dětské
prodejně.“ K oblíbeným zábavám patřila i tombola pro
děti. Jako každoročně se dostavili i senioři, kteří si rádi
zavzpomínali na doby minulé.
Pro přítomné bylo zajištěno bohaté občerstvení i dostatek nápojů všeho druhu. S blížícím se
večerem se na horizontu objevily tmavé mraky, které nevěstily nic dobrého. Prudký liják akci rychle
kolem 21 hod. ukončil. Kdo si pospíšil domů, doběhnul za sucha. Kdo otálel v lijáku se docela vykoupal.
Poděkování patří především místním hasičům i všem dalším občanům a přátelům Radíkova.
/zv/

V RADÍKOVĚ BYLO TŘEBA UKLIDIT – PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY 2020 SKONČILY.
RMO SMOl po dlouhém rozhodování a kalkulacích stanovila v srpnu nový úsporný systém nakládání s odpady ve
městě Olomouci. Svoz v Radíkově a blízkém okolí byl stanoven na sběrovou
sobotu
3.10. a to
v době 8–11
hod. Stanoviště kontejnerů v Radíkově
bylo
jako vždy na
parkovišti ul. Pujmanové. Místní SDH provedl sběr kovového odpadu již v sobotu 26.9., který s ohledem na
deštivé počasí byl méně úspěšný.
Pokud jde o další možnosti odložení odpadu lze využívat celoročně sběrových dvorů TSMO a.s. na ul. Chelčického anebo v Neředíně. Provozní dny a hodiny najdete na stránkách www.tsmo a.s. Olomouc. Jinak se
prosím obracejte přímo na TSMO a.s.

V RADÍKOVĚ PROBĚHLY 2.-3. ŘÍJNA 2020
VOLBYDO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO
KRAJE.

Volební komise v Radíkově pracovala spolehlivě, komu
dali občané své hlasy dokladuje tabulka. Volební účast
52,33 %, lze považovat za dobrou, lidem není budoucnost lhostejná. Nebude to jednoduchá doba….
/zv/
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CO BUDE DÁL S ROZVOJEM MČ RADÍKOV ?
Takto se ptá řada původních občanů, ale i těch co si v nedávné době postavili nové domy a mají zde
trvalé bydlení.
Uplynulo již 10 roků, kdy skončila poslední investiční akce města Olomouce v MČ Radíkov. Těch
nových domů přibylo za poslední období kolem 40, a to, jak v lokalitě Pod Bořím, ul. Zedníkova, Na
Suchých loukách. Místních občanů stále přibývá a narůstá počet připomínek a otázek. Marně se snaží
komise o posun v řešení rozšíření objektu Náprstkova 1 jako „Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt“
pro aktivity místních hasičů (66 členů), Klubu seniorů s 38 členy, ale i pro komunitní setkávání a poznávání se občanů např.na předvánočních akcích, které se odehrávají na ulici. Nepatrný krůček v přípravě
se stal počátkem roku 2020 s vydáním platného ÚR (územního rozhodnutí). Komise zatím marně usiluje
o uvolnění finančních prostředků na zahájení výběrového řízení na zpracovatele PD (projektové dokumentace) a dotažení do stavu vydání stavebního povolení. Je to v této fázi o částce cca 1 mil. Kč. Ten
by se snad v rozpočtu města mohl dohledat a mohl by se zahájit další krok (což je otázka cca 2 roků).
Jde o to, zda to někdo s městskou částí Radíkov a její budoucností opravdu myslí vážně. Vždyť objekt
stávající hasičské zbrojnice a místní prodejnu Hruška postavili naši dědové v 60 - tých letech a počátkem 90 let, vše v „Akci Z“ dobrovolnou prací místních občanů. V současné době zde žije něco přes 300
občanů, ke kterým lze připočítat cca 50 dětí. Skutečný stav je bohužel jen na evidenci obyvatel. Dětem
a sportovcům chybí i solidní sportoviště se zázemím. Bohužel snahy zástupců komise při presentaci
problémů Radíkova nic nepřinesly. Ani při vystoupení předsedy KMČ na RMO na podzim r. 2019, ani
na jednání počátkem r. 2020. Ptáme se, zda se ještě stávající generace dožije lepších podmínek v Radíkově?
/zv/

POČASÍ
Srpen 2020
V srpnu byla průměrná měsíční teplota vzduchu 19,8 °C, což je o 2,4 °C vyšší hodnota než teplotní
normál 1981–2010, měsíc byl teplotně a srážkově nadnormální. Spadlo celkem 96,7 mm srážek, což je
115 % dlouhodobého průměru.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den [mm]
den
Srážky
96,7
24,3
4.8.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
17,4
29,3
13.8.
7,1
28.8.
Září 2020
Září bylo teplotně normální. Průměrná teplota byla jen o jeden stupeň vyšší. Srážkově byl měsíc mírně
nadprůměrný.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den [mm]
den
srážky
78,4
17,0
26.9.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
14,6
26,8
15.9.
3,4
19.9.
Od počátku roku do 30.9. napršelo 581 mm. Povrchové sucho, které se střádalo posledních šest let,
prakticky vymizelo. Podzemní vody jsou na tom pořád špatně.
Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ

VÍTE, ŽE …
……. po přípravě nových dřevěných prvků mobiliáře začala po 10 letech v říjnu 2020 obnova

chátrajících

dřevěných

prvků

(zábradlí
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sloupků). K opravám byly využity finanční prostředky přidělené KMČ na tento rok. Výrobu a
montáž zajišťovala firma Machovský s.r.o.
Opravné práce a zrušení některých prvků proběhnou ještě v letošním roce….
…… s ohledem na stížnosti občanů a zdržování
nežádoucích osob ve večerních a nočních hodinách v místní čekárně MHD, požádala komise
TSMO a.s. o montáž 2 svítidel na čekárně. Městská policie zabezpečuje nyní zvýšený dohled ve
večerních a nočních hodinách….
-pro naši KMČ je docela nepříjemné, že nevíme,
kolik občanů vč. dětí zde žije. Staví se nové rodinné domy, v chatových lokalitách má trvalé
bydliště další nám neznámý počet lidí. I KMČ má
své záměry a chtěla by občanům zde bydlícím,
dát informace a vyhovět jejich přáním a poža-
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davkům. Je třeba z pozice komise jednat s vedením SMOl i o rozvoji této městské části. Často se
dostává komise do stavu, že někdo hledá svého
známého v Radíkově a my nemůžeme poradit.

Nezbývá nám, než ho odkázat na MMOl do evidence obyvatel. Jak řešit tuto situaci např. v noci
v případě úrazu nebo požáru je problematičtější…
/zv/

Sdělení občanům pro rok 2020, PŘIPOMÍNÁME….
Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově je opět v provozu
a má svůj provozní režim:
Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata – tel.724 077 333
Na pracovišti je možno provést ověřování listin. Pokud potřebujete
poradit, kde na magistrátě příslušný problém včetně povolování záborů ploch a MK řešit, zajisté se vám dostane odborné rady.
Nadále probíhá prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.
1) Parkujte, prosím, v souladu s dopravními předpisy především na
svých parcelách, nikoliv na chodnících a zelených plochách města.
Zvlášť upozorňujeme na zákaz parkování na ul. Malinovského. Porušuje se tímto pravidlo, že musí být volné 2 jízdní pruhy o šířce 3 m v obou směrech.
Pamatujte na to, že i do Radíkova zajíždí Policie ČR, kontroluje parkování a dodržování dopravních předpisů,
stejně tak své povinnosti plní i Městská policie Olomouc.
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá každé pondělí. Dodržujte pokyny
uvedené na tabuli v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam nepatří, nebudou odváženy. Vystavujete se riziku
finančního postihu.
3) Svoz komunálního odpadu i v roce 2020 probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.
4) Svoz bioodpadu v roce 2020: Pravidelný svoz je v 14-ti denním režimu, vždy pátek – liché týdny.
5) Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle bio nádoby! Takto odložený
odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.
Závěrem připomínáme rychlou a pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy veřejného osvětlení, závady na místních komunikacích apod. – prostřednictvím formuláře hlášení závad
na www.tsmo.cz. Na webových stránkách můžete sledovat i aktuality z TSMO a.s.
Svoz 2020 tříděného odpadu od RD – PAPÍR úterý lichý týden: 3.11., 1.12., 29.12.
Svoz 2020 tříděného odpadu od RD – PLASTY: úterý lichý týden: 20.10., 17.11., 15.12.
TSMO a.s. k blížícímu se zimnímu období 2020/2021 sdělují: Od 1. listopadu se každoročně zahajuje dle zákona výkon zimní údržby komunikací bez ohledu na klimatické podmínky. Pracovníci z různých provozoven jsou zařazeni do výkonu zimní údržby a pro většinu činností nastává tzv. „posezónní“ období. Samozřejmě dle klimatických podmínek budou pokračovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených požadavků. V období od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021 proto nebudete naše informace dostávat.
Cílem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku
provádění potřebných prací vedoucích ke zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. Základní informace týkající
se zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh jsou k dispozici na webových stránkách Technických
služeb města Olomouce, a.s. Nepřetržité spojení s dispečinkem, pro vznesení dotazu, připomínek, či podání je od
1.11.2020 – 31.3.2021 na tel. 605 201 686. Samozřejmě budeme nadále operativně řešit Vaše požadavky. Závěrem
připomínáme rychlou a pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy VO, závady na místní komunikaci apod. - prostřednictvím formuláře hlášení závad na www.tsmo.cz. Na našich webových stránkách můžete sledovat i aktuality.

Místní knihovna je opět každou středu otevřena pro vás.
I v mimořádné době můžete nahlédnout doma na webové stránky
http://www.kmol.cz/radikov. Určitě najdete něco, co jste ještě nečetli.
Místní knihovna má nově zprovozněné internetové pracoviště.
/zv/

Klub seniorů Radíkov se po prázdninové pauze sešel 5. srpna.

(Jak to bude dál, to je ???)

Skončilo nám léto, nastoupil podzim, ale obávaná karanténa je tu
s námi i kolem nás. Opětovně se ale scházíme, zatím bez problémů.
Návštěvou restaurace firmy NUTREND ve Chválkovicích jsme si udělali obrázek jak na zdravou výživu, tak i na možnosti cvičení ve fit střediscích. Je to tam vše nové a inspirující s báječným výhledem na baziliku na Sv. Kopečku. Další výlet byl uskutečněn za 14 dní do Velké
Bystřice, cestou přes chatovou osadu zvanou Deštník u Bukovan.
Byla to naše poslední ještě letní procházka.
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Po setkání v klubu jsme absolvovali vycházku kolem Radíkova se sběrem přírodních produktů na
výrobu podzimních ozdůbek pro klub v Olomouci. Následující týden byla oslava
členky klubu paní Marie Melcerové. Poslední zářijový výšlap byla naše vycházka k věži. Tam jsme si s chutí zacvičili.
Odborníkem byly doporučeny vycházkové hůlky, které je možné použít
na protahovací cviky kdekoliv v přírodě. Současné období je pro nás
starší lidi dosti složité, ale i tak se snažíme pečovat o své zdraví (jak se říká)
i v době koronavirové.
Přeji všem obyvatelům krásný podzimní čas 2020.

Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová

/fp/

Městská policie radí před zimním obdobím chatařům.
Podívejte se i na https//mp-olomouc.cz/.
Zabezpečení chat
Podzim je již v plném proudu a mnozí již ukončili svou chatařskou sezonu na svých
chatkách a chalupách. Je však důležité věnovat pozornost samotnému zabezpečení
svého rekreačního objektu předtím, než ho na několik zimních měsíců opustíme.

Preventivní rady:

- v době, kdy chatu nevyužíváte, odvezte drahé vybavení. Není moudré nechávat v objektu cenné věci
jako starožitnosti, elektroniku, nákladné zařízení kuchyně apod. Zloděj nepohrdne ani značkovým oblečením a alkoholem.
- udržujte dobré vztahy se sousedy. Mnoho chatařů tráví celý rok na chalupě a díky své všímavosti mohou
upozornit na nezvyklosti ve svém okolí, či pohyb neznámých a podezřelých osob.
- do okenních otvorů je dobré pořídit mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla nebo uzamykatelné
okenice a kování.
- pokud můžete, kontrolujte objekt alespoň jednou za měsíc, nejlépe však častěji. Nebo aspoň požádejte
souseda, aby na něj dohlédl.
- nezveřejňujte na sociálních sítích místo chaty a informace o Vaší nepřítomnosti v rekreačním zařízení.
Bc. Petr Čunderle, DiS.
tiskový mluvčí
Městská policie Olomouc
petr.cunderle@mp-olomouc.cz,www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Ještě o prázdninách jsme si zahráli na
Horním hřišti fotbálek, nachystali vydařenou akci „Ahoj prázdniny“, zajistili jsme sběr kovového odpadu, družstvo místního SDH se účastnilo
memoriálu Zapletala ve Chválkovicích, družstvo požárního sportu pokračovalo v soutěžích hanácké extraligy a Olomoucké noční ligy……
1)

Memoriál Radka Zapletala proběhl v sobotu 26.9. odpoledne ve Chválkovicích. Na akci se po dopoledním sběru šrotu v Radíkově vypravili zástupci SDH Ol.-Radíkov, a to pánové Jaroslav Kovačík,
Honza Rudický, Michal Titz, Aleš Morbitzer, Tomáš Řezníček, Pavel Snášel, aby navázali na tradiční
akci. Soutěžilo se: ve vědomostním kvízu (2.místo), v požárním útoku (předposlední místo s časem
97 sec.), ve štafetě to bylo pro Radíkov 2.místo s časem……
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Pro všechny přítomné bylo cílem se i v této složité době sejít, zasoutěžit si a užít i nějakou tu zábavu
s kamarády hasiči.
2) Družstvo SPORT RADÍKOV: Zatímco ještě na začátku srpna naše časy vypadaly nadějně a těšili
jsme se z toho, jak se nám daří zlepšovat, a že snad zvládneme stanovit i nové týmové rekordy, tak
v posledních týdnech sezóny se dařit docela přestalo. Nebylo snad závodu, kdy by se některého
člena týmu nechytila nějaká ta chybka, a tak jsme nebývali příliš spokojení, ale to k tomuto sportu
zkrátka patří. Alespoň víme, kde máme slabá místa a kde na trénincích začít příští rok. Podívejme
se na naše výsledky ze závěru sezóny:
Výsledky 22.8.2020 - 26.9.2020)

Poháry pro vítěze HE (hanácké extraligy) 2020
1)
TFA Holickej kombajn
2)
Chořelice
3)
Šaratice

Poslední kolo HE v Olešnici bylo kvůli epidemiologické situaci přesunuto na 17. října a popravdě příliš nevěříme tomu, že vůbec proběhne. Jak si průběžně bodově vedeme na Hanácké extralize se můžete podívat v tabulce
níže. Letos se ligy zúčastnilo alespoň jednou 41
mužských týmů, z čehož bych přibližně 15 nazval aktivními účastníky, protože se skutečně
objevují na většině soutěžních kol. Letos už se
velmi pravděpodobně na stupínky vítězů nepodíváme, ale i přesto jsme si tuto sezónu vedli
dobře. Byť to ne vždycky jde vidět na výsledkové listině, cítíme, že se pomalu ale jistě lepšíme.
Průběžné výsledky Hanácké extraligy 2020 (Upřesnění: soutěžil Radíkov u Hranic i SPORT Radíkov (Ol.)

/jš/
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3)

80. výročí SDH Olomouc-Černovír se slavil
19.září 2020.
SDH Olomouc-Radíkov byl přítomen v zastoupení pánů Karla Morbitzera, Pavla Snášela a
Tomáše Řezníčka a účastnili se oslav, které
proběhly od 9 hod. v areálu SDH Černovír. Za
účasti dechovky Dolanka a mažoretek, pozvaných hostů, členů SDH a kolony hasičské
techniky (v průvodu náš nový automobil) se
konal slavnostní průvod Černovírem. Byl položen věnec u pomníku padlým hrdinům. Následovalo vystoupení mažoretek z Bohuňovic,
slavnostní nástup s projevy starostky SDH
Černovír, ředitele KZS Olomouckého kraje
Ing. Kolářikem, vedoucího odboru ochrany Ing. Langra, p. Machové.
Proběhlo předání vyznamenání členů SDH Černovír. Mladí hasiči

předvedli požární útok, na který navazoval komentovaný zásah místní jednotky, a to vyproštění zaklíněných osob z havarovaného vozidla.
Vpravo: historické vozidlo hasičů
slavnostní průvod Černovírem

HASIČSKÉ OHLÉDNUTÍ NA ZAČÁTEK
ZÁŘÍ 2020
Dovednost dětí se nacvičovala i na akci
Ahoj prázdniny
Děti soutěžily v běhu, házení i při zásahu terče vodou z proudnice džberovky … i to je výchova budoucích hasičů.

Radíkovský informační zpravodaj 5/2020

9

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz
/ km, am, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/

Jak to bude dál s hasičskými i jinými aktivitami do
konce roku 2020 je asi otázka … Doba koronavirová je
tady s různými měnícími se nepředvídatelnými pravidly…
Až doba předvánoční ukáže, zda se budeme moci
sejít začátkem adventního času při tradičním rozsvěcování stromečku u hasičské zbrojnice ….
PRODEJNA HRUŠKA V OLOMOUCI-RADÍKOVĚ VÁS ZVE NA NÁKUPY.
I Radíkovská prodejna HRUŠKA a její personál s rouškami vítá své
zákazníky na základě mimořádných opatření jen s rouškami. Využijte
prodejny ke svým nákupům a vyhnete se takto kontaktu s dalšími lidmi
v prostředcích MHD při přepravě do města za nákupy.
Zboží je v prodejně dostatek, personál vám poradí a doporučí, kde
co najdete.
/zv/

Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme pravidla silničního provozu i v Radíkově.
Dovolujeme si upozornit, že v obci smí jet jakékoliv vozidlo maximálně rychlostí 50 km/h. A to platí od značky
označující začátek obce na vjezdu i uvnitř obce po její konec na výjezdu, ale je v MČ i zóna s rychlostí 30 km/hod. V
horní části ul. Malinovského dochází k častému překračování rychlostního limitu, o čemž již byla vyrozuměna Policie
ČR i Městská policie. Sazby za daný přestupek se pohybují od 1.000, - Kč až po 10.000, - Kč se ztrátou 0, 2, 3 i 5
bodů dle výše překročení limitu, může dojít až k zákazu řízení na 6 – 12 měsíců. Každý řidič by si měl uvědomit, že
horní část obce je také obydlena a že za případný postih si může sám. Prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte maximální povolenou rychlost. viz.: http://www.dopravni-pravo.cz/prekroceni-rychlosti/

ZÓNA = 30
(ul. Na Pevnůstce, Zedníkova, Přehradní, Pod Bořím, Vrchní)
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