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

                                
Přijďte se v sobotu 23.6.2012 podívat  

na 6. ročník hasičské soutěţe 
 v netradičním poţárním útoku  
pořádané na vodárenské nádrţi  

v Olomouci – Radíkově. 
 

Akce probíhá pod záštitou náměstkyně primátora  
města Olomouce Mgr. Evy Machové 

    Uvidíte zajímavé souboje na vodě i 
v terénu kolem nádrţe za účasti 20 druţstev 
muţů i ţen včetně druţstva z Bratislavy - Ru-
sovců. Bohaté občerstvení po celý den zajiš-
těno.    

Na vaši účast se těší členové  
místního SDH Olomouc - Radíkov 

                                                                                 

          Podrobnosti o programu soutěţe na straně 9  
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
27.3. - 40. RMO  
-majetkoprávní záleţi-
tosti, prodej domů 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 
2012 
-výsledky hospodaření 
SMOl za rok 2012 
-obnova vozového 
parku tramvají 
-ulice K Hájence – Sv. 

Kopeček 
-cyklotrasy, financování 
-předzahrádky 
-dětské jesle SMOl 
-kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Dvorského 33 
-pojmenování ulic 
-zimní stadion, pracovní skupina 
-příspěvek na opravu kostela sv. Cyrila a Me-
toděje a kapucínského kostela Dolní náměstí 
 
4.4.2012 – 41. RMO 

-veřejná zakázka „Povel – obytná zóna, reali-
zace regenerace sídliště“ 
 
10.4.2012 – 42. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-Mořické náměstí 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2012 
-výroční zprávy příspěvkových organizací 
-předzahrádky 
-Ceny města Olomouce 
-podpora MŠ jiných zřizovatelů 
-navýšení kapacity MŠ 
-finanční příspěvek Olomouckého kraje na 
činnost dobrovolných hasičů 
-poţární ochrana 
-tramvajová trať Nové Sady – prohlášení 
-výběrové řízení na ředitele VFO 
 
18.4.2012– 43.RMO 

-veřejná zakázka  
 
24.4.2012 – 44.RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2012 
-hasičská zbrojnice Topolany 
-předzahrádky 
-petice – Přichystalova 
-sociální dávky 
-dětské hřiště LIDL – realizace na ul. Peškova 
 
3.5.2012 – 45.RMO 
-veřejná zakázka č.1103 

 
18.5.2012 – 46. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-petice Hejčín 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2012  
-škodní a likvidační komise 
-bytové záleţitosti 
-lokality pro zimní rekreaci „sáňkovací kopce“ 
-Mořické náměstí 
-změny v dopravní obsluţnosti 
-SMS jízdenky 
-zimní údrţba 
-prevence kriminality 
-změny v KMČ 
-archeologický průzkum Neředín 
-Jihoslovanské mauzoleum 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňo-
vány  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radí-
kov    
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahléd-
nutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddě-
lení MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na 
webových stránkách Statutárního města Olo-
mouce včetně důvodových zpráv zpracováva-
ných pro zastupitele před jednáním ZMO. 
 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Duben 2012 (16.4.) 

-došlá a odeslaná pošta 
-korespondence s PhDr. Ve-
čerkovou z Etnografického 
ústavu Moravského zemské-
ho muzea 

-zaslání podkladů pro aktualizace stránek MČ 
Radíkov webmastrovi magistrátu 
-nacenění opravných prací na odvodnění ul. 
Na Pevnůstce, předání na odbor dopravy 
magistrátu 
-záporné stanovisko KMČ k prodeji části par-
cely č. 744 (ostatní plocha - místní komunika-
ce) 
-problematika Horního hřiště 
-deratizace na kanalizační síti v Radíkově 
 
Květen 2012 (21.5.) 

-došlá a odeslaná pošta 
-stanovisko odboru ŢP k problematice kom-
postérů, bionádob 
-informace ze schůzky s Městskou policií na 
Sv. Kopečku (od 1.5.2012 nepřetrţitá sluţba, 
ţádost o posouzení zajištění objektu v havarij-
ním stavu na ulici Malinovského) 
-realizace vodorovného značení parkoviště ul.   
Pujmanové 
-výstavka historických dokumentů v MČ Lošov 
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-kladné stanovisko k prodeji části parcely č. 
745  
-informace o uzavřeném konceptu územního 
plánu města Olomouce, který je podkladem 
pro zpracování návrhu vlastního územního 
plánu 
-zadání nacenění prací na opravě římskokato-
lické zvonice (zavlhání základů) a prací na 
komunikacích v MČ Radíkov k realizaci 
v r.2012 
-dotaz na výsledek posudku ve věci kvality 
asfaltového povrchu na opravených komunika-
cích (akce Malinovského) 

 
 
 

Plán jednání KMČ v roce  2012    
18. června 19,00 hod. 
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  část i  ve ře jné . 
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěsní 
skříňce naproti zastávky MHD nástup  v  Olomouci - Radí-
kově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov      
                                                                            
                                                                                  /zv/

OBČANÉ, CHATAŘI I CHALUPÁŘI VYUŢILI JARNÍCH SBĚROVÝCH SOBOT 
K ODLOŢENÍ NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ 

     
   V sobotu dne 21. dubna 2012 za-
jistili místní hasiči sběr ţelezného 
šrotu. Sešel se dostatek brigádníků 
a tak to co bylo u branek nachystá-
no, bylo poměrně brzy svezeno do 
přistaveného kontejneru. Dávno jsou 
pryč doby, kdy především z důvodu 
plynofikace domácností bylo starého 
ţeleza podstatně více. 
      O týden později – 28. dubna 
proběhla za pěkného počasí klasická 
sběrová sobota, kdy do přistavených 
kontejnerů na parkovišti mohl kaţdý 
odloţit dle pokynů pracovníků TSMO 
a.s. nepotřebné věci z domácností, 
chat i chalup včetně nebezpečného 
odpadu. Odvoz byl plynulý a tak se 
akce obešla bez zbytečného čekání.   

KOMPOSTÉR NEBO NÁDOBA NA BIOODPAD (zeptali jsme se pracovníka odboru ŽP magistrátu) 

Bylo sděleno, ţe v současné době jiţ neplatí omezení přidělení buď pouze kompostéru nebo pouze 
biopopelnice, tudíţ lze poţádat o přidělení biopopelnice i do rodinných domů, chaty i chalupy, kde jiţ 
dříve vyuţili moţnost kompostéru. 
O biopopelnici je třeba poţádat na našem oddělení (osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes on-line 
formulář na: http://www.olomouc.eu/bio/zadost-o-biopopelnici ), po objednání obdrţí ţadatel instrukce 
k vyzvednutí biopopelnice (biopopelnice se jiţ nerozváţejí na jednotlivé adresy, ţadatel si musí 
bu vyzvednout sám ve skladu na Technických sluţbách). 
Obecně tedy doporučujeme zájemcům vstoupit v jednání s problematikou bioodpadu přímo s Mgr. 
Swaczynou tel. 588 488 335 nebo 731 681 256. S ním se jiţ individuálně domluvíte na moţnostech a 
podrobnostech. 
                                                                                                                                                         /sw,zv/  
                                                                                                                                                                           
POČASÍ   
Březen 2012 
    Průměrná teplota byla 6,9 

o
C, od 10-tiletého normálu odchylka 2,2 

o
C. Nejniţší teplota byla 7.3. 

ráno a to – 7,4 
o
C. Maximální teplota 21,3 

o
C byla 28.3. Napršelo nám 5 mm, coţ je 14 % normálu. 

Nejvíc sráţek za den bylo 29.3. a to 2,5 mm. Jasných dnů bylo 9, zataţených 7, sráţkových 5, 
s inverzemi 9 a mrazových 7, sněhová pokrývka 8.3. Se silným větrem bylo 5 dnů. Teplotně byl bře-
zen nad normálem, ale nepřekročil teplotně březen v roce 2007.  

http://www.olomouc.eu/radikov
http://www.olomouc.eu/bio/zadost-o-biopopelnici
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     Extrémní teploty: maximální 20,5 
o
C  4.3.1998, 21,6 

o
C 18.3.2004, 

minimální – 27,6 
o
C 1.3.1785.  Sluníčko na začátku března vycházelo 

6:44 hod. a zapadalo 17:42 hod., na konci měsíce vycházelo 6:39 hod. 
a zapadalo 19:30 hod. 
 
Duben 2012 
     Průměrná teplota byla 10,9 

o
C, od 10 - tiletého normálu odchylka - 

0,3 
o
C. Nejniţší teplota byla 9.4. ráno - 3,5 

o
C. Maximální teplota 29,9 

o
C byla 30.4. Napršelo nám 26 mm, coţ je 74 % normálu. Nejvíc sráţek 

za den bylo 20.4. a to 12 mm. Jasné dny byly 4, zataţených 8, sráţko-
vých 11, mrazové 2, ledové 4, s mlhou 3, se silným větrem 3, 
s inverzemi 7. Letní 3, coţ je téţ vysoký počet. Se silným větrem 6. Tep-
lotně byl duben nadprůměrný. Sráţkově byl nad normálem díky sráţko-
vým dnům na konci měsíce, předchozí tři týdny měly jen 7 mm.  
     Extrémní teploty: maximální teploty lámaly rekordy nejen u nás, ale 
například v Klementinu padl 212 let starý rekord 27,7 

o
C, Plzeň 31,1 

o
C. 

Na druhé straně byly i minusové teploty extrémní, na Jizerce naměřili      
- 21,5 

o
C.  Sluníčko na začátku dubna vycházelo 6:37 hod. a zapadalo 

19:32 hod., na konci měsíce vycházelo 5:39 hod. a zapadalo 20:17 hod. 
 
Květen bude také rekordní. Jiţ na svém začátku přinesl propastný rozdíl 
mezi minimální a maximální teplotou, a to o neuvěřitelných 50 

o
C. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                           /jb/ 
16. ROČNÍK  NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 
   I letos 2. června se sešli příznivci amatérského nohejbalu jiţ na 
16.ročníku místního turnaje na počest Martina Cvoligy. Láká partičky k 
nohejbalu jak místní, tak i z blízkého i vzdálenějšího okolí. Scházejí se   
i místní občané, chataři i chalupáři, aby vyuţili tuto akci k setkání 
s kamarády i přáteli. Turnaje se účastnilo celkem 13 tříčlenných druţ-
stev. Ráno bylo sice studené, ale během dne akci podpořilo i sluníčko. 
Zavládla pohoda a po rozlosování se druţstva zapojila ve skupinách do 
hry. Občerstvení bylo perfektní a tak nestrádali ani ti, co se nedostali 
domů na oběd. Kolem 17 hodiny byl turnaj ukončen a vítězným druţ-
stvům byly předány ceny, vítězi k tomu ještě putovní pohár.  
 

                                                                      
Výsledky: 

1. místo – RADÍKOV A (Snášel Pavel, Morbitzer Aleš, 
Hudec Tomáš) 

     porazili ve finále Holici  2 : 1 ( po setech 13:15, 
    15:12, 15:9) 
2. Olomouc – Holice 
3. ZUBR Team (Věrovany) 
4. VEVŘEZ Radíkov (Veverka David, Řezníček To-

máš, Řezníček Marek) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vítězné druţstvo s putovním pohárem 
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Večer se jak účastníci turnaje, tak i hosté dobře bavili (i kdyţ za chladnějšího počasí) při hudbě, kterou 
pro všechny připravil DJ Miloš. Místním hasičům a všem jejich příznivcům patří poděkování za přípra-
vu této akce. 
                                                                                                                                                     /zv/ 

Víte, ţe . . . .  
………. silné větrné počasí v květnové svátky 
uvolnilo plechovou krytinu na místní prodejně. 
Hrozilo odtrţení dalších šablon krytiny ze stře-
chy. Havarijní stav odstranila SNO a.s. během 
3 hodin….. 
………počasíčko během dubna přešlo ze zimy 
do téměř letního, a tak zahrádkáři téměř nestí-

hali. Bohuţel mrazy, které se navrátily v 
bí ledových muţů, přílišný optimismus mno-
hým přibrzdily. Utrpěly porosty brambor a ven-
ku vysazená rajčata…….. 
………. ve 21. týdnu započaly opravné práce 
na poslední fázi odvodnění ulice Na Pevnůst-
ce. Náklady z prostředků přidělených odborem 

dopravy pro TSMO a.s. dosahují částky 
300 000,- Kč. Další prostředky vkládá KMČ do 
úpravy odvodnění na ul. Dolanská……. 
……… o víkendu 26. - 27.6. vedla kolem Radí-
kova v lokalitě za přehradou směrem k fortu 
trasa 3.ročníku bikerského závodu „Okolo 
Olomouce“. Trať vedla především terénem a 
po lesních cestách, start byl v Dolanech u 
Olomouce. Závod se jel na trati v délce 65 km, 
kterou vyhrál Jan Hruška, v ţenách Anna Krej-
čová a dále na trati v délce 35 km……… 
………..KMČ se bude opětovně obracet na 
stavební úřad magistrátu ve věci havarijního 
stavu RD na ul. Malinovského. Spoluvlastníků 
je mnoho a nikdo neplní ani předcházející roz-
hodnutí stavebního úřadu o zajištění objektu 
tak, aby se do něj nemohly dostat např. děti a 
nedošlo k tragické události. Je to bohuţel 
ostuda pro městskou část Radíkov a to ob-
zvláště na opravené ulici Malinovského. Něko-
likráte se na KMČ jiţ obraceli i cizí lidé, kteří se 
v Radíkově pohybují na vycházkách a tento 
stav nechápou……. 
 
 
                                                                                 /zv/        
    
 
 

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
 
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Jindřich Melcer, Marie Prudká, 

Mikuláš Rozsár 
 
Červenec:  Jana Stříbrnská MUDr, Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, 

Jiří Šefl, Věra Obenausová, Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radosla-
va Chodilová, Věra Bernardová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek.                          
 
 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 se-
znamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří ţijí v blízkém Domově důchodců - Pohoda 
nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  
 

Blahopřání:  Novomanţelům Martině (roz.Terrichové) a Josefu Barošo-
vým a novomanţelům Haně a Tomášovi Terrichovým přejeme do dalšího ţivota na společné cestě 
vše nejlepší a hodně štěstí. 
                                                                                                                                                                                     /zv/ 



 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2012                                                                                                         6 

 

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 

Provádí se ověřování listin.  

1)  Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Ra-
díkov (kapacita – 2 počítače) 

 
 Otevírací doba internetového praco-
viště 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 webo-
vé stránky http://www.kmol.cz/radikov, 
které vám řeknou, jaké knihy jsou 
v místní knihovně v Radíkově, nebo 
v kniţním fondu Knihovny města Olo-
mouce.   

 

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

                                                                                                                                                                                        /zv/                         

Městská policie je tu pro vás:   
                                        Víte jak se chránit před podvodníky ? 

 

S blížícím se teplým obdobím se ve Vaší obci, ve Vašem sousedství objeví Vám ne-

známé osoby. Většinou se bude jednat pouze o turisty, ale může se stát, že se mezi 

nimi bude nacházet někdo, kdo se této anonymity pokusí využít.  

Buďte nedůvěřiví - Všechny informace si nejdříve řádně prověřte! Nedůvěra není 

slabost, ale Vaše odpovědnost! 

Nepouštějte do svého obydlí předem neohlášené pracovníky úřadů či servisní techniky 

(voda, elektřina, plyn) - každý takový návštěvník musí mít u sebe průkaz, ale co je 

nejdůležitější - musí svou návštěvu předem ohlásit! 

Pozor na podvodníky, kteří se snaží využít Vaší lítosti a vylíčí Vám všechny možné i nemožné situace, proč 

byste právě jemu měli půjčit peníze - většinou se jedná pouze   o smyšlené záminky! 

Nevěřte „známému“ Vašich příbuzných - pravděpodobně se ani neznají! 

Nepodlehněte lákavé vidině výhry -  většinou přijdete o mnohem víc! 

Nepodlehněte vidině výhodného nákupu - pravděpodobně proděláte! 

Ve svém obydlí nenechávejte nikoho o samotě! 

V případě, že čekáte opraváře či řemeslníky, zajistěte si na tuto dobu ve svém obydlí přítomnost známého, sou-

seda či rodinného příslušníka! 

Doporučujeme si zajistit telefonní číslo sousedů, kteří jsou v případě potřeby na místě nejrychleji! 

Doporučujeme si v blízkosti telefonu nalepit všechna tísňová telefonní čísla - ve stresu    si je nemusíte vybavit! 

V případě Vaší potřeby, ale i v případě pouhého podezření na protiprávní jednání u Vašich sousedů, volejte 

ihned tísňové volání městské policie či Policie ČR. 

Tísňová volání:   150 Hasiči, 155 Zdravotní záchranná služba, 156 Městská policie, 158  Policie ČR       

112  Evropské tísňové volání 

Magda Václavíková   
  tiskový 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                                                                                                                                                                                                             

http://www.kmol.cz/radikov
mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Klub seniorů Radíkov informuje…. 
  

       Po oslavě naší jubilant-
ky v našem klubu jsme se 
další týden dočkali jiţ lepší-
ho počasí a mohli vyrazit i 
do přírody. Nejdříve na roz-
jezd turistické sezony jsme 
prošli pěknou obec Samo-

tišky, kde je také stále něco nového. Začátkem května jsme 
jeli na půl-
denní výlet 
do Tovačova, 
kde jsme si 
prohlédli zá-
mecké pro-
story a viděli i 
pěknou vý-
stavu pane-
nek ze soukromých sbírek. Další pěknou akcí byl zájezd 
na zámek do Lednice. Vydařil se i výstup na minaret a 
pěkná projíţďka po ramenech řeky Dyje. V dalším týdnu 
jsme navštívili výstavu o historii obce Lošov, kde shro-
máţdili řadu dokumentů ze soukromých sbírek, z kronik 

Základní školy, Sokola i hasičů. 
Poznávali jsme na fotkách známé 
tváře. Další středu jsme se vypravili 
na taneční veselici do Slavonína. 
Poprvé měla i maškarní ráz a to 
nemělo chybu. V druhé polovině 
května jsme oslavili kulaté narozeni-
ny našich členek a to paní Hany 
Třískové a paní Nepustilové. Potěšili 
jsme je dárečky a byla zase příleţi-
tost zavzpomínat na doby dřívější a  
řešili jsme, co bude dál. Čas rychle 
uběhne, do dovolené si ještě něco 
naplánujeme, přivítáme léto a o dění 
zase příště podáme informace.  

                                   /ar,fp/                                                Na výstavce v Lošově 

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (sbírali šrot, byla mimořádná valná hromada, 
byli jsme na okrskové soutěţi, zaloţili oddíl mladých hasičů, zadali výrobu 
praporu, chystali turnaj v nohejbale, 
netradiční hasičskou soutěţ a při-
pravujeme oslavy 120 let SDH Ol. – 
Radíkov).  
 

 Sběrová sobota 21.4. 2012 

      Na sobotní svoz šrotu do přistaveného kontejne-

ru se tentokráte sešlo 16 brigádníků, a tak s přista-

veným vozidlem kamaráda z Posluchova se 

ner začal brzy zaplňovat. Ty tam jsou doby, kdy se 

v Radíkově plynofikovalo a občané vyměňovali 

staré kotle za plynové. V 11 hodin bylo hotovo a 

tak si mohli brigádníci v místím hostinci  pochutnat 

na dobrém guláši od Edy pochutnat. I tentokráte byl 



 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2012                                                                                                         8 

 

pokladník s tržbou za železný šrot spokojen. Poděkování od hasičů patří všem, kteří kovový odpad věnovali 

místním hasičům.   

 25.dubna – mimořádná Valná hromada  

     Na základě výzvy zástupců vedení hasičů okresu (v návaznosti na odstoupení výboru okresu) byla svolána 

mimořádná valná hromada cílem které bylo zvolit delegáta na valnou hromadu okresu. Na této hromadě bude 

ustanoveno nové vedení okresního sdružení hasičů.  

 Mladí hasiči 

      V letošním dubnu se radíkovský Sbor 

dobrovolných hasičů po delší odmlce rozrostl 

o oddíl Mladých hasičů. Na první schůzku 

přišlo 10 nadšených dětí a dvě odvážné in-

struktorky Klára Langerová a Zuzana Snáše-

lová.  

V současné době máme v oddílu Mladých 

hasičů 18 členů. Jsou to děti, které chtějí svůj 

volný čas prožít trochu jinak. Třeba tak, že si 

půjdou zastřílet ze vzduchovky, naučí se vázat 

uzly, nebo si budou vědět rady, když si kamarád 

poraní nohu nebo loket.  

Do oddílu v Radíkově se přihlásili budoucí mla-

dí hasiči ve věku 4 - 12 let. Scházíme se v místní 

hasičské zbrojnici vždy ve čtvrtek od 17 hodin.  

První schůzky jsme trávili v naší klubovně. Po 

seznámení jsme malovali obrázky s hasičskou 

tématikou pro soutěž konanou v rámci oslav 120 let trvání SDH Olomouc - Radíkov. V současné době nacviču-

jeme vlastní pojetí požárního útoku, který předvedeme 23. 6. 2012 na soutěži v Netradičním požárním útoku, 

kterou pořádají naši bratři hasiči. S odbornými věcmi nám pomáhají členové místního SDH. Ve čtvrtek 31.5. 

2012 jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci a dozvěděli se něco nového z živočišné říše a historie 

města Olomouce. 

- 7.6.2012 plánujeme okružní poznávací výlet po Radíkově.  

- 1.7.2012 ukončíme „sezonu“ opékáním špekáčků se soutěžemi dětí a rodičů na hřišti za hasičskou zbrojnicí.  

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 

 

 12.května okrsková soutěž – Chválkovice 

   Základního kola se účastnilo celkem 5 družstev mužů a 2 družstva žen. Za SDH Olomouc – Radíkov nastoupili   

Hudec T., Hudec L., Hanzlík I., Foukal A., Langer V., Kováčik J., Sobotka J. a Titz M. V soutěži mužů zvítězilo 

družstvo SDH Ol. – Chválkovice v čase 25,56 sec.  SDH Ol. – Radíkov skončil v čase 32,13 sec. na 4. místě. 

V soutěži žen obsadily ženy SDH Olomouc – Droždín 1. místo v čase 26,25 sec. Podrobnosti na stránkách SDH 

Olomouc – Radíkov. 

 Výroba našeho praporu již začala  

       Na základě veřejné sbírky - daru primátora Olomouce, hejtmana Olomouckého kraje, členů našeho sboru a 

spoluobčanů Radíkova se podařilo vybrat částku přesahující 35 tisíc korun. Na schůzce s výrobcem jsme doladili 

poslední detaily praporu a v těchto dnech již prapor vzniká v dílně paní Blanky Chládkové z Lanškrounska. 

Dárcovská sbírka bude ukončena k poslednímu červnu a všechny příspěvky budou použity na výrobu praporu, 
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pamětních medailí u příležitosti předání praporu sboru a zajištění kulturního programu oslav 120. výročí založení 

naší jednotky.  

TÍMTO DĚKUJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM, KTEŘÍ NAŠI SBÍRKU PODPOŘILI A PŘISPĚLI TŘEBA I 

MALOU ČÁSTKOU !!!  

Kdo má ještě zájem přidat se k naší sbírce a toto nestihl,  kontaktujte naše členy nebo pošlete peníze na bankovní 

účet 196 530 168 / 0300.  

  2. místo  ve fotografické soutěži 

 na téma „…hasiči…“ získala za svůj snímek 

Radka Hanzlíková v akci  „1. Hasičská soutěž“. 

(snímek vlevo).  Soutěž vyhlásila firma „Hasič-

ské vlajky a prapory“ Velebný a Fam (vyšívání, 

vlajky, heraldika) Ústí n. Orlicí.  Za druhou 

cenu měla obdržet upomínkové předměty, kra-

vatu a vlajku, které byly zaslány na adresu hasi-

čů v Radíkově, kterým ji věnovala.  Ale jak už 

se několikráte stalo, pošťáci si Radíkovy stále 

pletou a tak se po delším čekání zásilka objevila 

u starosty obce Radíkov u Hranic, kterému ji 

předali hasiči místního SDH. Zbývá už jen ji 

doručit k rukám starosty Mirka Nemravy.  A 

proto fotit se vyplatí …..   

                                                                 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci – Radíkově.     
zve všechny na    

6. r o č n í k 

HHAASSIIČČSSKKÉÉ  SSOOUUTTĚĚŢŢEE  
Nad soutěží převzala záštitu náměstkyně primátora města Olomouce  

paní Mgr. Eva Machová 

vv  nneettrraaddiiččnníímm  ppooţţáárrnníímm  úúttookkuu    

v sobotu 23. června 2012  
 areál přehradní nádrţe v Radíkově.               

              10.00 hod.           Chystání techniky, prohlídka trati  

              11.00 hod.      Slavnostní nástup – losování pořadí 
              11.15 hod.        První soutěţní pokusy 
              Přestávka:  prezentace ZHT Group s.r.o. – dodavatel poţární techniky 
              po 14.00 Druhé soutěţní pokusy 
              po 16.00  předpokládaný konec 2.kola 

Vyhlášení výsledků do 15 minut po ukončení 2.pokusů ! 
 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ PRO SOUTĚŢÍCÍ I VŠECHNY DIVÁKY 
 

20.00 hod.     Taneční zábava se skupinou „ AFRESH„ 
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 Oslavy 120. výročí založení SDH Radíkov – sobota – neděle 1.-2. září 2012  

Přípravy a skladba programu finišuje, datum i bohatý program je jistý a vše zveřejníme v příštím zpravodaji – 

konec července, na stránkách  www.sdh-radikov.estranky.cz i na plakátech. 
 

 

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 

www.sdh-radikov.estranky.cz 

 
                                                                                                            /pb, čp, km,upravil zv/                                                                                                                                                                                                                

 
INZERCE  

 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 

k nákupům 
 

Konec školního roku se nezadrţitelně blíţí, děti i dospělí 
se těší na období prázdnin i na dovolené. Také MČ Ra-
díkov se stane místem, kam přijedou děti na prázdniny 

k příbuzným  a nebo do dětských táborů na RS Chata Pod věţí. Bude pokračovat grilovací sezona a 
tak i 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/                                    

 
 
 

         Pohoda mezi diváky nohejbalového turnaje  
                                          
                                                                                                                                           Tuhé boje na síti             
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