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PRO OBYVATELE, CHATA ŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

                    Hory v zahraničí,                                        ale i v České republice, 
 

                 hezké chvíle u moře,                                            na koupalištích, 
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 6.6.2006 -   98.sch ůze RMO           

-kontrola usnesení 
RMO a ZMO 
-majetkoprávní zá-
ležitosti 
-majetkoprávní zá-
ležitosti odboru 
investic 
-nebytové prostory 
Horní a Dolní ná-
městí 
-veřejné zakázky –
bytové záležitosti 

-rozpočtové změny 
-centrum sportu a zdraví 
-městské letiště 
-nová cenová mapa 
-opravy komunikací 
-koncepce vzdělávání úředníků 
--Denisova – Pekařská, rekonstrukce 
-program jednání ZMO 23.6.2006 
 
dne 13.6.2006 – 99.sch ůze RMO 
-rozhodnutí RMO jako jednoho akcionáře 
na valné hromadě SNO a.s., TSMO a.s., 
DPMO a.s., Flora a.s., 
-Nebytové prostory Horní a Dolní náměstí 
-ZŠ Gorkého, rekonstrukce 
 
dne 20.6.2006 – 100.sch ůze RMO 
Aquapark - koncesní řízení (financování, 
výstavba a provoz) 
  
dne 27.6.2006 – 101.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic 
(smlouvy o smlouvě budoucí-věcná bře-
mena na 1 parcele v kú.Radíkov u Ol. a 
Lošov, vše akce Kanalizace Radíkov)  
-lokalita bývalého autobusového nádraží 

-bytové záležitosti, prodej domů 
-rozpočtové změny 2006 
-II.etapa protipovodňových opatření 
-projekt „Olomoucká akropole“ 
-průmyslová zóna Šlechtitelů 
-kasárna Neředín 
-cyklobusy 
-veřejná zakázka č.625-zahájení „Radíkov-
kanalizace“  
-veřejné zakázky ostatní 
-Čechovy sady-dětské hřiště 
-akce Chodníky 2006 
-plán investic 2006  
-hasičské zbrojnice Chomoutov a Černovír 
-kontrola hospodaření s finančními pro-
středky 
-kontrolní akce ISPA 
-nebytové prostory Horní a Dolní náměstí 
-doplnění výbavy SDH z příspěvků Olo-
mouckého kraje 
-příprava rozpočtu na rok 2007  
-změny v KMČ 
 
dne 3.7.2006-102. sch ůze RMO 
-rozpočtové změny 2006  
 
dne 23.6.2006 – 23. jednání ZMO  
-rozpočtové změny 2006 
-majetkoprávní záležitosti 
-rámcový komunitní plán sociálních služeb 
v Olomouci 
-aktualizace strategického plánu 
-centrum sportu a zdraví 
-Střední Morava – Sdružení cestovního 
ruchu 
-přísedící Okresního soudu 
 
Upozorn ění: Podrobné podklady z jednání RMO 
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, p říp.po řízení 
kopie) na informa čním centru vedle orloje 
v budov ě radnice na Horním nám ěstí nebo na 
internetových stránkách Statutárního m ěsta 
Olomouce v četně důvodových zpráv zpracová-
vaných pro zastupitele p řed jednáním ZMO.  
 
                                              / zv/                     

 
 

Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov
 

Červen 2006  
-schůzka předsedy KMČ 
na odboru ŽP za účasti 
TSMO a.s. ve věci dílčího 
hodnocení akce „bioodpad“ 

–stav řešení majetkoprávních problémů na 
akci „Kanalizace Radíkov“ 
-zhodnocení nejnutnějších opravných pra-
cí na odvodnění po přívalových lijácích 
(nutno uplatnit další požadavky na rok 
2007) 
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-přechod hlášení místního rozhlasu v dal-
ším období na pana Davida Kandela 
-hodnocení využitelnosti „veřejného inter-
netu“ 
-KMČ není informována od Stavebního 
úřadu o výsledcích stavebního nebo 
územního řízení v obvodu Radíkova 
-nutnost provedení průzkumu akce biood-
pad  
 
 
Plán jednání KM Č v roce 2006  

     21.srpna                   20,00 hod. 
     18.září                      19,00 hod. 
     16.října                     19,00 hod. 
     20.listopadu             18,00 hod. 
     18.prosince              18,00 hod . 
            
Poznámka:  Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je  ve řejné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD ná-
stup  v Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                  / zv /   
 
AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“  
    Celkem 9 majetkoprávních problémů se podařilo vyřešit s vlastníky nemovitostí v závěru 
měsíce května a počátkem června právničce sl. Mgr.Halounové a předložit na projednání 
RMO a následně úspěšně projednat na posledním předprázdninovém jednání ZMO, které se 
konalo dne 23.6.2006. Tímto byly odstraněny překážky pro vydání vodoprávního rozhodnutí 
a dále je již jen na odboru investic vypsání veřejné zakázky na investiční akci „Kanalizace 
Radíkov“, ze které vzejde zhotovitel stavby. RMO na svém jednání dne 27.6.2006 projednala 
vyhlášení veřejné zakázky pod č.625. 
                                                                                                                                                               /zv/ 
 
I V MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV PRACOVALA VOLEBNÍ KOMISE.  
 
 

VVÝÝSSLL EEDDKK YY  VVOOLL EEBB    DDOO  
PPAARRLL AAMM EENNTTUU  ČČRR  --  22000066  

//22..--33..66..22000066//  
VV  MMĚĚSSTTSSKK ÉÉ  ČČÁÁSSTTII   

OOLL OOMM OOUUCC--RRAADDÍÍ KK OOVV  
 
 
 
 

Počet voličů ve volebním se-
znamu - 240  
účast 69,2 % 

 
                                                                             
 

Č.strany Název strany-sdružení Procento 
hlasů 

Počet hlasů 

9 Občanská demokratická strana 21,08 % 35 
10 Česká strana sociálně demokratická 37,35 % 62 
11 SNK Evropští demokraté 2,41 % 4 
12 Unie svobody Demokratická unie 1,25 % 2 
17 Moravané 0,6 % 1 
18 Strana zelených 8,43 % 14 
20 Komunistická strana Čech a Moravy 13,85 % 23 
21 Koalice pro Českou republiku 0,6 % 1 
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24 Křesťanská unie-strana lidová 13,35 % 22 
25 Nezávislí demokraté  1,25 % 2 
 
 

Počet platných hlasů  100 % 166 

 Počet neplatných hlasů  0 
 Volilo celkem voličů  166 

 
                             Počet voličů dle seznamu                                                             237 
                             Počet voličů dle volebního průkazu                                                 3 
                             Počet zapsaných voličů                                                                240 
                                                                                                                                                      /zv/ 
  
PROJEKTU „ROZVOJ INFORMA ČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE MĚSTĚ 
OLOMOUCI“ SE V RADÍKOV Ě DAŘÍ 
   Provoz byl zahájen 5.6.2006. Otvírací doba je stanovena takto:  
Pracovišt ě Radíkov, Náprstkova 1 : provoz Po/Út/ Čt/Pá 13,00-17,00 hod. v Klubu d ůchodc ů. 
Mimo to je možno pro členy KD se seznamovat ve st ředu v den činnosti Klubu d ůchodc ů. 
Kontaktní osoba k provozu informa čních pracoviš ť: Bc. Jakub Pešata/ tel: 588 513 213 
 
      Instalovány jsou dva PC. Toto představuje denně 8 hodin provozu-uspokojí cca 8 klientů. 
Objednat se lze na určitou hodinu. V červnu bylo celkem 16 provozních dní po 8 hodinách, 
což představuje 128 osobohodin. Doposud se přihlásilo 17 stálých členů, kteří pravidelně 
nabízenou službu využívají.  
     Spokojení jsou nejen místní občané, ale i zřizovatel, neboť se dá konstatovat téměř plné 
využití. A to je letní období. 
     Ceník 

Registrace:                 100 K č/6 měsíců 
Přístup na internet:    po registraci zdarma 
Tisk dokument ů :      1 Kč/1 strana A4 ČB   
                                                                                                                                           /zv/ 

 
10.ROČNÍK KÁCENÍ MÁJE A NOHEJBALOVÝ TURNAJ SE VYDA ŘIL I LETOS 
 
     Již desátým rokem díky nadšení místních hasičů se uskutečnil v sobotu 3.června 2006 
tradiční nohejbalový turnaj 
zakončený kácením máje a 
večerní zábavou. Tento 
jubilejní ročník byl pod 
patronací primátora Statutár-
ního města Olomouce pana 
Ing.Martina Tesaříka. Jeho 
osobní účast nebyla sice 
z důvodů probíhajících voleb 
do parlamentu ČR přislíbena, 
ale přesto si jako relax 
z napjaté volební atmosféry 
našel pan primátor chvíli času 
a zavítal nejen mezi hasiče na 
inspekci, ale byla i chvíle na 
diskusi jak s občany, tak i 
s vedením KMČ. Pobyt to byl 
asi hodinový a přítomné svou         Primátor Ing.Tesa řík v diskusi s panem Martinem Cvoligou, p řihlí-           
neformálností potěšil.                      ží členové KM Č p.Bedná ř a Zvěřina  



Radíkovský informační zpravodaj 4/2006                                                                                                         5 
 

    Místní KMČ věnovala ze svého rozpočtu hasičům nový putovní pohár na který byli dopl-
něni vítězové předchozích 9.ročníků. Dále byly zakoupeny 3 malé poháry pro mužstva na 1.-
3. místě. 

      Vítězem turnaje se 
stalo mužstvo „Kubr-
tovci“, kteří se dali 
dohromady den před 
turnajem v  páteční 
podvečer. Z místních 
občanů byl členem 
družstva Ivo Hanzlík. 
Ve finále toto mužstvo 
porazilo loňského vítě-
ze mužstvo „Pošty“ 
      Vydařila se i večer-
ní zábava i když bylo 
poněkud chladnější po-
časí.            
Kapela AFRESCH za-
hájila svou produkci ve 
20,00 hod a kolem třetí 
hodiny ranní se bavící 
lidé rozcházeli.   

Zápasy skon čily a na putovní pohár budou vyryta jména vít ězů 10.ročníku 2006 
      Poděkování patří všem, kteří se na přípravě i jejím zdárném průběhu podíleli a udělali 
něco hezkého sportovního i kulturního jak pro místní tak i pro příchozí.  
                                                                                                                                    /zv, km/ 
 MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE  
     I v době dovolených na vás pamatuje místní knihovna. Hezká kniha na cesty nebo k vodě 
zajisté potěší a zpříjemní  váš relaxační dovolenkový pobyt nejen v české republice, ale i 
v zahraničí.  
      Aktuelní seznam knih je zveřejněn na stránkách KMČ a to www.olomoucko.cz/radikov. 
Pokud bude zájem i o jiné knihy, lze tyto v krátkém časovém horizontu zajistit.  
Roční členský poplatek pro dospělé je 40,-Kč, děti a důchodci 20,-Kč. Zvažte, zda je nutno 
knihu, kterou si chci přečíst, opravdu kupovat a nebo si jen půjčit v místní knihovně. Na vaši 
návštěvu se těší……  
                                                                                                                  /Helena Večeřová/ 
 
NADORAZ 2006  
Klub sportu v přírodě SK UP Olomouc, KSP o.s. pořádal v okolí Radíkova a Olomouce ve dnech 26. - 
28.05. 2006 již třetí ročník MČR v letním survivalu hlídek (dvojic) v kategoriích muži, ženy, mixy. Zá-

vod Nadoraz survival je jedním z 
nejhodnotnějších komplexních outdoor závodů 
v České republice.     I díky tomu získal status 
Mistrovství ČR v survivalu. Závod je také 
zařazen do Českého poháru hlídek a 
Akademického poháru hlídek. 
Mediální přitažlivost závodu spočívá přede-
vším v extrémní zátěži soutěžících a různoro-
dém zastoupení moderních outdoorových 
disciplín, které je třeba během závodu plnit. 
Mezi ty nejzajímavější patřily: 

• skalní lezení  

• lanové centrum (překonávání náročných 
lanových překážek 8 metrů nad zemí)  
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• slalom na kajaku  

• jak rychlostní, tak náročný MTB okruh  

• noční orientační běh  

• stavba přemostění  

• jumarování s kolem (vertikální stoupání po laně) 

• lukostřelba 

• paměťový orientační sprint. 

Celý závod začal v pátek 26.5. noční běžeckou orientační etapou s limitem 2 hodiny. V sobotu 27.5. 
byla stanoviště rozmístěna po širokém okolí a hlídky se přemisťovaly na kolech. Sobotní časový limit 
byl 10 hodin. V neděli 28.5. se centrum závodu přesunulo na náměstí v Olomouci, kde byly pro zá-
vodníky přichystány především technické disciplíny. 
         Na nedělní ukončení závodu v centru Olomouckého náměstí byl zároveň ve spolupráci s rádiem 
připraven program pro příchozí diváky, kteří si mohli některé disciplíny také vyzkoušet. 
Závodu se zúčastnilo celkem 41 dvojic a celý závod absolvovalo 39 dvojic. 
 

  Mix            

 Tým  Čas Pá So Ne Celkem  
1. Chaloupský, Chaloupská 639.40 245 465 250 960 
2. Kroutilová, Petreček 629.07 205 515 230 950 
3. Klimplová, Kafka 679.11 265 275 145 685 
 
 Muži            
 Tým  Čas Pá So Ne Celkem  
1-2 Vanek, Vojtik 631.56 140 525 240 905 
1-2 Lorenz, Pádivý 666.30 200 475 230 905 
3. Fukátko, Herman 638.31 235 360 260 855 
 
 
 Ženy            
 Tým  Čas Pá So Ne Celkem  
1. Safínová, Odvody 654.57 150 355 160 665 
2. Prchalová, Vlčková 634.15 140 300 200 640 
3. Šebestová, Jungmannová 623.32 115 300 180 595 
 
                                                                  /jb/ 
Víte, že . . . .  
 .......vodník Radíkovský Čochtan, kte-
rého na hráz vodárenské nádrže umísti-
ly děti MŠ Olomouc-Bieblova v jarním 
období, ukončil svůj jepičí život rukou 
vandalů dne 18.6.2006. Většina z nás 
nechápe počínání těchto “rádoby lidí“, 
kteří ničí hezké věci. Centrem zájmu-
těchto mladých „nezbedníků“ se stávají 
lavičky u přehrady a tak KMČ zvažuje, 
zda nebudou tyto demontovány …....... 

……jeden z posledních domů, které 
vzhledu Radíkova mnoho nepřidal vzal 
na ulici Na Pevnůstce za své. Demolice 
byla dílem dvou týdnů a tak volný 

prostor je výzvou pro pana architekta a 

pana stavitele……………    

……..i na zábory veřejných prostranství 
je třeba mít příslušné povolení od 
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Magistrátu. Pokud dochází k  povole-
nému záboru komunikace, je nutné 
z důvodů bezpečnosti příslušné do-
pravní značení…….. 

………z důvodů absence pracovníka 
TSMO a.s. na Sv.Kopečku byl na krát-
kou dobu na výpomoc „převelen“ svým 
zaměstnavatelem TSMO a.s. pan Jen-
da Koutný na Sv.Kopeček. KMČ nepo-
važuje tento stav za příliš dobrý…….. 

………s ohledem na změny a další po-
žadavky na sečení ploch bude jednáno 
s TSMO a.s. s cílem upřesnit situaci pro 
rok 2007…… 

……….přívalový déšť ukázal slabá mís-
ta v odvodnění určitých lokalit a tak 
bude třeba nové požadavky uplatnit do 
plánu r.2007 na odboru majetkopráv-
ním na Magistrátu, který o tuto proble-
matiku pečuje. Některé prosadit k řeše-
ní pokud možno ihned…….  

……. i v Radíkově byl proveden odbo-
rem ŽP a TSMO a.s. průzkum složení 
obsahu popelnic vybraných občanů a 
bylo zjištěno, že v některých částech 
Radíkova je zvýšený podíl tříditelných 
složek komunálního odpadu v po-

pelnicích občanů. Proto se uvažuje i o 
rozšíření počtu stanovišť na třídění od-
padu s cílem snížit docházkovou vzdá-
lenost. Nutno si uvědomit, že tříděním 
odpadu přispíváme ke zlepšení ekono-
mičnosti v oblasti nakládání s komu-
nálními odpady…….  

…….pro další úspěšné fungování sběru 
bioodpadu bude nutno řešit větší spo-

lehlivost obsluhy TSMO a.s. Některé 
soboty zůstaly neobsazeny a je z toho 
tak trochu ostuda tohoto pilotního pro-
jektu. Problémem je právě sobota a tak 
možná dojde k přesunu termínu na 
všední den……..  
                                               / zv /

 
Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  

v červenci  
MUDr. Jana Stříbrnská, Zdeněk Typner, Libuše 
Krumpholcová, Jindřich Novák 
v srpnu  
Hana Koutná, Stanislav Nádeníček, Ludmila Podlasová, 
Vojtěch Šubrt, Josef Eichler 
Září: Anna Schenková , Marie Typnerová,  Marie Melcerová, 
Ludmila Šubrtová                                                                         
Říjen:  Uhlíř Josef     
 
Všem oslavenc ům přejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v dalším 
život ě.   
 Pozn.  : KM Č č.  21 sleduje narozeniny pouze  ob čanů starších 60 - ti let. 
Do seznamu jsme zahrnuli i d ůchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě 
důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
 
 
 

 
/ zv /
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Sdě lení ob čanům:  
1)  Úřední hodiny detašovaného pracovišt ě 

Magistrátu  města Olomouce jsou každé 
pond ělí od 13,00 –17,00 hod.  Tel. 585385 
296. Počínaje dnem 15.května 2006 je 
novým pracovníkem Magistrátu pan David 
KUNDEL. Na pracovišti lze uhradit veškeré 
poplatky, ověřování, podání jako na poda-
telně Magistrátu, žádosti, formuláře, infor-

mace, co nejrychlejší přenos otázek z Radíkova na odborné 
pracoviště Magistrátu. Magistrát předpokládá další rozšíření služeb.    Pan David KUNDEL                                                 

 
2)  Jelikož při sečení ploch TSMO a.s. zůstane občas některá plocha nezesečena, prosíme o 

nahlášení tohoto stavu bezprostředně  předsedovi KMČ. Bude projednáno s TSMO a.s.   
 
3)  Na základě připomínek občanů KMČ upozorňuje majitele psů na nevhodnost uvazování – 

„parkování“ svých miláčků u prodejny potravin. 
                                                                                                                                         /zv/ 

Městská policie je tu pro vás:  
 

 
VÝBAVA  JÍZDNÍHO  KOLA  

 
 

 
 
Povinná výbava jízdního kola 

1. přední a zadní brzda 
2. přední světlomet 
3. přední bílá odrazka 
4. zdroj elektrického proudu 
5. zadní červené světlo 
6. zadní červená odrazka 
7. oranžové odrazky na obou stranách pedálů 
8. oranžové odrazky ve výpletu kol 
 

Další doporučená výbava jízdního kola 
1. blatníky, lepení, zámek 
2. jasně znějící zvonek 

        Jízdní kolo musí být vybaveno za snížené viditelnosti předním světlem bílé bar-
vy,zadním světlem červené barvy a zdrojem elektrického proudu. 
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Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního 
právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 
        Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým svět-
lem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem 
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou 
za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. 
                                                                                                                Tisková mluvčí: Lenka Prošková       

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

    Závěrem května jsme si udělali pěší výšlap do Samotišek, ko-
lem Radíkovské přehrady, dále kolem ZOO a prošli jsme velikou 
část rozvíjející se obce Samotišky. Obdivovali jsme novou 
výstavbu, upravené předzahrádky a zahrady rodinných domů. 
V rekonstruované hospodě „Kapitolka“ jsme se občerstvili dobrým 
pěnivým mokem a dali si něco k snědku.  

           S KD jsme ještě před divadelními prázdninami zhlédli činoherní představení „Oddací 
list“, které nás všechny pobavilo. Na 14.června jsme naplánovali návštěvu Arcidiecézního 
muzea, kde jsme obdivovali jak archeologické nálezy, tak i umělecké sbírky olomouckých 
biskupů a arcibiskupů, klenotnici i kočárovou. 

28.června jsme se před prázdninami sešli na venkovním posezení a všichni si společně po-
chutnali na výborných grilovaných specialitách, které nám připravil pan Ivan Foukal. 

Členy KD je využíván i internet a tak mají možnost i naši senioři si rozšířit svůj obzor získá-
váním informací přímo při středečních aktivitách a nebo se ještě přihlašují na další termíny. 

Měsíc červenec je i pro nás měsícem prázdninovým, který ctíme i jako senioři. Budiž to 
vzpomínkou na naše školní léta. Znovu se sejdeme 2.srpna 2006. 

/ jsch/  

„Co jste hasi či, co jste d ělali…….“   
-s kamarády hasiči se sešel 
v prostoru hřiště za prodejnou 
20.5.2006 hospodář místního 
SDH, aby spolu oslavili narození 
dcery Elen Bernardové 
-4.6.2006 se novým členem SDH 
Olomouc - Radíkov stal Ivo 
Hanzlík 
-14.6.2006 se uskutečnilo 
v Olomouci, Hynaisova ul. pro 
členy zásahové jednotky školení 
BOZP. Účastnilo se 6 členů. 
-dne 16.6.2006 se uskutečnila 
výborová schůze 
-dne 18.6.2006 na místní vodá-
renské nádrži proběhlo odložené 
křtění raftu. Na slavnostní akt 
padla láhev šampusu a člun    
dostal jméno Kursk po  
„proslaveném“ podvodním plavidle.                                                         Radíkovští raf ťáci………. 
Bezprostředně po křtu se uskutečnily jízdy pro děti na místní nádrži.                  
-dne 21.6.2006 se místní SDH Olomouc-Radíkov spolu s dalšími sbory SDH v Olomouci 
účastnili slavnostního předání nové techniky před radnicí na Horním náměstí.              
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Náš sbor obdržel nové 
čerpadlo TOHATSU, 
kalové čerpadlo, savice, 
hadice a různé specielní 
obleky. Slavnostní akt 
proběhl za přítomnosti 
primátora Ing.Tesaříka, 
zástupců Krajského zá-
chranného sboru, doda-
vatele techniky a před-
sedů KMČ městských 
částí, ze kterých SDH 
pocházejí. Slavnost se 
uskutečnila za parného 
letního odpoledne a tak 
si všichni sluníčka 
náležitě     užili. 
 
 

 Spokojenost velitele zásahové jednotky bratra Čestmíra Prudkého s novým  
vybavením byla znát… 
 -25.6. se sešli členové na brigádě ve zbrojnici, provedli úklid, kontrolu a uložení nového vy-
bavení 
- 1.července 2006 oslavil starosta SDH Olomouc-Radíkov p an Mirek Nemrava význam-
né životní jubileum a to 50 let. Posezení s p řáteli se uskute čnilo na h řišti za prodejnou. 
Tímto ješt ě jednou dodate čně přejí hasi či do dalšího života hodn ě zdraví, pevné ro-
dinné zázemí a také úsp ěchy p ři vedení místního SDH 
-5.7. se družstvo SDH účastnilo netradiční hasičské soutěže ve Vacanovicích. Bylo provádě-
no čerpání vody přímo z rybníka, útok do zatáčky a navíc přes překážky včetně podlézání. 
První útok se nevydařil (čas 59 s.) - byl uzavřený ventil, při druhém  útoku vše dobré, ale 
dlouhé sání vody (čas 37 s.) 
-6.7. se uskutečnilo sjíždění řeky Moravy na raftu v úseku Moravičany-Horka n.Moravou. Čas 
sjezdu 8,30-18,30 hod., účast 5 členů + řidič  
-8.7.se na horním hřišti uskutečnilo již tradiční fotbalové utkání o sud piva s rozhodčím Mir-
kem Nemravou  

Ženatí – Svobodní 
4      :       7 

Závěrem nutno konstatovat, že i když ti ženatí byli posíleni přestupem do stavu ženatých 
pánů Hudce Filipa a Řezníčka Tomáše, tak zvítězili ti lepší – svobodní. 
-co bude o prázdninách: 

• 28. - 30.7. se zástupci místní SDH účastní soutěže v Kobylí na jižní Moravě 
• na měsíc srpen je plánován jednodenní cyklovýlet 
• ve dnech 24.-27.8. se uskuteční akce – Raft Vltava 

 
   Tradiční ukončení prázdnin  pod názvem  

AHOJ PRÁZDNINY 
se uskuteční na hřišti za prodejnou 2. září 2006 v odpoledních hodinách. 

 Opětovně budou připraveny soutěže pro děti a pro dospělé v podvečer COUNTRY VEČER. 

Pro akci je zajišt ěno bohaté ob čerstvení.   

- Srdečně zvou hasi či - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                      /km/ 
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Sport  

 
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov  i přes kolísavé výsled-
ky uhrál pěkné 6. místo  ve své skupině. Vedení mužstva tímto děkuje 
všem za dosažený výsledek. Letní příprava bude ale pokračovat s tím, že 

na podzim nás uvítá zásadní změna a to v tom, že počet hráčů z původních 
5+1 se uzpůsobuje celostátním pravidlům. To znamená, že se bude hrát 
v počtu 4+1.  

Manažer mužstva přeje všem hezkou slunečnou dovolenou.  
 

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – RO ČNÍK 2005/2006 
 

DATUM 
UTKÁNÍ 

(jaro)  
HOSTÉ DOMÁCÍ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2005 

VÝSLEDEK 
JARO 2006 

01.04. RK Dachi Radíkov 0 : 4 1 : 4 
06.04. Radíkov FC Literpool 6  : 2 3 : 0 
15.04. Restoma A Radíkov 6 : 2 4 : 2 
20.04. Radíkov Inter Hodolany  2 : 2 3 : 1 
29.04. Lípy  Radíkov 6 : 0 2 : 1 
06.05. Veterán Hlubočky  Radíkov 4 : 3 1 : 3 
13.05. Radíkov  FC Šviháci 2 : 1 0 : 2 
20.05. Magistrát MO Radíkov 0 : 2 1 : 1 
24.05. Radíkov FC Čonkin 6 : 1 0 : 2 
03.06. FC Hněvotín Radíkov 2 : 0  1 : 0 
06.06. Radíkov Sokol Horka A 2 : 2 4 : 1 
17.06. Step a Style Radíkov 2 : 1 0 : 3 
20.06. Radíkov  Dědečci 2 : 1 0 : 4 

                                                                                                            
                                                                                                                 /mn/                                                

INZERCE 
 

Rekreační sezona je v plném proudu a tak vedoucí pro-
dejny zve k nákupům občany, chataře a chalupáře nejen 
pro prázdninové vaření, ale i pro posezení u ohně při 
večerním grilování. Dostatek zboží za příznivé ceny bez 

cestování do Olomouce vám 
ušetří čas. Svým nákupem 
v naší prodejně podpoříte 
oprávněnost její existence. 
                                                                                                                     
/ zv /  
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Co se ješt ě událo……… ( z fotoarchívu) 
 
 

 
Primátor hovo ří k nastoupeným jednotkám SDH            Nastoupená jednotka SDH Olomouc-Radíkov 
 

 
 
           Byla k dispozici technika historická…….,           ale i technika nejnov ější, kterou obdržely SDH 
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