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

                              
Půvaby olomouckého Horního 
náměstí 

 
 

Končí r. 2013, a tak dovolte po-
přát všem občanům, chatařům, 
chalupářům i příznivcům městské 

části Radíkov především pevné zdraví, rodinnou pohodu    
s perspektivou dalšího zlepšení podmínek žití ve městě 
Olomouci, ale i městské části Radíkov. Věřme, že ti, co 
rozhodují v RMO a ZMO, si také vzpomenou na tuto měst-
skou část a naši aktivní hasiči i Klub seniorů se dočkají 
důstojnějších podmínek pro svou činnost. Určitě si to za-
slouží. 

 

 
                  Zimní idylka v Olomouci - Radíkově 

 
 
Rozsvícení vánočního stro-
mečku 8.12.2013 se těšilo 
zájmu občanů MČ Radíkov 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
10.9.2013 - 96. RMO  
-majetkoprávní záleţi-
tosti 
-veřejné zakázky 
-přechody pro pěší 
-Mlýnský potok, jez – 
odstranění havarijního 
stavu 
-Švýcarsko - česká 
spolupráce, konkreti-
zace projektů 

-zpráva, otáčení tramvaje v lokalitě Olomouc – 
město 
-vyuţití podpory u projektu „Opravy fasád a 
okenních mříţí kostela Sv. Cyrila a Metoděje 
v Olomouci – Hejčíně 
-Vánoční trhy 2013 
-zvýšení základního kapitálu SNO a.s. 
-plán investic 2014 
   
16.9.2013 – 97. RMO 
-výběrové řízení na ředitele Moravského diva-
dla Olomouc 
 
24.9.2013 – 98. RMO 
-majetkoprávní záleţitost 
-prodej domů 
-nařízení města Olomouc – maximální ceny 
sluţby krematorií 
-petice ulice Werichova, parkoviště 
-freestylové hřiště Nemilany 
-dopravní obsluţnost Galerie Šantovka 
-záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května 
-Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Dvorského 23 – výjimka z počtu ţáků 
-vnitřní předpis a pouţívání sluţebních vozidel 
magistrátu 
-petice Droţdín 
-organizační změna na odboru ŢP 
-návrh limitů rozpočtu 2014 
-zimní stadion, rolba 
-archeologický průzkum na akci Olomoucký 
hrad 
 
9.10.2013 – 99. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-výsledky hospodaření města k 30.9.2013 
-petice Dolní Novosadská 
-petice ulice J. Koziny 
-Topolany, hasičská zbrojnice 
-smlouva o poskytnutí dotace – Moravská cyk-
lostezka – k.ú. Povel 
 
22.10.2013 – 100. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 

-rozpočtové změny 2013 
-periodické hodnocení práce ředitelů škol 
-vyuţití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl 
v roce 2012 na projekt „Hospic  na Sv. Kopeč-
ku“ 
-veřejné bruslení 
-MFO, klavír 
-Britský den v Olomouckém kraji 
-Vánoční trhy 
 
25.10.2013 – 101. RMO 

-návrh rozpočtu SMOl na r. 2014, objednávky 
sluţeb 
-změny v KMČ a odborných komisích 
-Švýcarsko – česká spolupráce, projektové 
náměty 
 
5.11.2013 – 102. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2013 
-nový územní plán 
-změny jízdních řádů k 1.12. a 15.12. 
-lávka Klášterní Hradisko 
-Mistrovství světa leteckých modelů – katego-
rie F3D 
-Olomouc Region Card v r. 2014 
-plnění projektu „Digitální povodňový plán, 
monitoring a systém varování“ 
-petice obyvatel ulice Jánského 
-Olomoucký hrad 
 
18.11.2013 – 103. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejná zakázka „Integrovaný systém naklá-
dání s odpady v Olomouci – překladiště Chvál-
kovice“ 
-rozpočtové změny 2013 
-realizace projektu „Program prevence krimina-
lity 2013“ 
-Roosveltova – Zikova, okruţní křiţovatka 
-rekapitulace oprav komunikací 2013 
-veletrhy cestovního ruchu na rok 2014 
-analýza kritických míst na území města Olo-
mouce při extrémních sráţkách 
-optické připojení, Horní náměstí 
 
21.11.2013 – 104. RMO 
-dodatek ke smlouvě k zabezpečení veřejně 
prospěšných prací ve městě Olomouci 
-MŠ Dělnická, energetická opatření 
-Rudolfova alej – úprava vzhledu 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 
 
18.9.2013 – 23. ZMO 

-majetkoprávní záleţitosti (nevyhovuje se 
prodeji části pozemku parc. č. 284-trvalý travní 
porost o výměře 11 m2 v k.ú. Radíkov u Olo-
mouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 12. a prodeji části pozemku parc. č. 284 
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-trvalý travní porost o výměře 18 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle dů-
vodové zprávy bod č. 13.)  
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2013 
-OZV č.10/2010 v platném znění o výši poplat-
ku za uţívání veřejného prostranství  
-plnění Strategického plánu 
-přísedící Okresního soudu 
-informace o činnosti kontrolního výboru 
-Divadlo hudby 
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. 
                                                  / z v/  

 
Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

 
Říjen  2013 (21.10.) 
-kontrola plnění úkolů 
z jednání KMČ 
09/2013 
-došlá a odeslaná 
pošta 
-uplatnění poţadavků 
na údrţbu dalších 
ploch (sečení) v MČ 
Radíkov na rok 2014 
-závěr Policie ČR 

k poţadavku označení ul. Na Pevnůstce jako 
obytná zóna – „nelze doporučit“ 
-výběr fotky na novoročenku 2014, uplatnění 
poţadavku na vystavení objednávky 
-pokračující vandalismus dětí, rozkopané pytle 
s listím, poškození výmalby čekárny MHD 
-námětové cvičení hasičů Hanáckého okrsku 
v lokalitě Radíkov dne 19.10.2013 

-přejímka prací provedených v r. 2013 na 
místních komunikacích obchodním zástupcem 
p. Čechem z TSMO a.s. 
-urgence opravy informační tabule s mapou 
MČ Radíkov v lokalitě pevnůstky 
 
Listopad ( 18.11.) 

-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 10/2013 
-jednání ve věci zvonice  
-poţadavek na opravy poškozené ţulové 
zádlaţby na ul. Malinovského na TSMO a.s., 
(bylo v krátkém termínu opraveno) 
-oprava místního rozhlasu (poškozený kabel), 
bude řešeno co nejdříve odbornou firmou 
-zajištění vánoční výzdoby 
-urgence instalace zrcadla na ul. Na Pevnůstce 
-problematika okolních lesů, výzva KMČ MČ 
Sv. Kopeček k jednání. Řešení nutné cestou 
odboru ŢP MMOl  
 
Plán jednání KMČ v roce 2014  (19,00 hod.) 

20. ledna 
17. února 
17. března 
22. dubna (úterý po Velikonocích) 
19. května 
16. června 
21. července 
18. srpna 
15. září 
20. října 
18. listopadu (úterý po státním svátku) 
15. prosince 
 
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/

 
PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA TSMO A.S. SE NEKONALA, HASIČI PRO-
VEDLI JEN SBĚR ŠROTU.  
     
V sobotu 26. října 2013 místní hasiči zajistili svoz ţelezného šrotu nejen od občanů, ale i z chatových 
lokalit. Předpokládáme, spolu s občany, že absence klasických podzimních sběrových sobot 
byla opravdu výjimkou. Lidé nadšeni nejsou, ne kaţdý má auto a vozík, aby nepotřebné věci odvezl 
na sběrové dvory. A navíc z Radíkova je to hodně daleko. Negativně se toto opatření jiţ projevilo i na 
některých místech pro odloţení komunálního odpadu v chatových lokalitách, kde majitelé místa vyuţili 
nejen pro odloţení komunálního materiálu, ale i pro odloţení televizí, stavebního odpadu, nábytku 
apod. Nekázeň občanů, i chatařů je i v tom, ţe odpad na sezonní stanoviště je ukládán i po dobu zim-
ních měsíců a dochází tak ke vzniku černých skládek.   
                                                                                                                                                                                            /zv/                                                                                                                                                                              

 

http://www.olomouc.eu/radikov
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TAKTICKÉ CVIČENÍ - DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY V RADÍKOVĚ 

V sobotu 19. října 2013 proběhlo 
v městské části Olomouc – Radíkov 
taktické cvičení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního 
města Olomouce (dále jen „JSDH“). 
Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou 
dopravu vody, tzn. poţár v ne-
přístupném lesním terénu. Dálková 
doprava vody spočívá v tom, ţe je 
nutné dopravit vodu na dálku i ně-
kolika kilometrů právě v těţko pří-
stupných lesních porostech.   

Ve 14.00 hod byl nahlášen na ope-
rační středisko Hasičského zá-
chranného sboru  v lokalitě U lesa 
směr Radíkovská věţ poţár lesního 
porostu. Operační důstojník vyhlásil 
poplach všem JSDH města Olo-
mouce. Jako první na místo dorazi-
la jednotka z Radíkova a Droţdína. Velitel zásahu Čestmír Prudký na místě zásahu rozhodl, ţe bude 
nutné z důvodu nedostatku hasební látky a nepřípustnosti terénu připravit dopravu vody z nedalekého 
vodního zdroje - přehrady v Radíkově. V praxi to znamená napojení od přehrady aţ po simulovaný 

poţár k Radíkovské věţi. Do-
pravní vedení vody bylo reali-
zováno pomocí poţárních čer-
padel Tohatsu cca na 600m. 
K poţáru postupně dojíţděly 
všechny jednotky města Olo-
mouce, které byly postupně 
napojovány na dopravní vedení 
vody. Jako poslední byla povo-
lána jednotka z Lošova a Cho-
moutova, kterým byla doplňo-
vána voda do poţárních cister-
nových vozidel. Poţár byl 
úspěšně uhašen po dvou hodi-
nách. Dálková doprava vody se 
zaměřením na lesní poţáry je 
nedílnou součástí taktické pří-
pravy jednotek města Olomou-
ce. Tyto zásahy v lesních po-
rostech bývají mimořádně sloţi-     
té, hlavně v období pokračující-

ho suchého počasí. Taktické cvičení bylo právě realizováno v lesním masívu Svatého Kopečka, proto-
ţe patří mezi rizikové pro vznik těchto poţárů.          
                                                                                                                                                    /jl/ 
                                                                                                                            

ORIENTAČNÍ ZÁVOD V RADÍKOVĚ (23.11.2013) 

Orientační běh byl do nedávna sezonní záleţitostí. Ale nedočkaví závodníci si poradili a organizují tzv. 
„Zimní ligu“, coţ je série několika závodů v oblasti Haná. Dne 23.11. závodníkům i organizátorům 
přálo počasí, ve skrytu lesa v okolí Radíkova probíhaly tvrdé boje. Princip závodu je projít podle mapy 
stanovený počet kontrol v předepsaném pořadí. Mapa má zpravidla měřítko 1 : 10 000 a ekvidistance 
(výškový rozdíl) mezi vrstevnicemi je 5 m. Stačí jedna chyba a závodník je diskvalifikován. Rozhodují-
cí je čas. Organizace závodu probíhá na internetu. Kaţdý závodník má svoje registrační číslo sestáva-
jící ze tří písmen podle zkratky oddílu a čtyř čísel, které prozrazují věk závodníka. Na internetu se 
závodník přihlásí k závodu a tam před závodem najde pokyny a čas svého startu – startuje se v inter-
valech. Stačí se dostavit v příslušný čas na start, vynulovat svůj čip a vyrazit na trať. Na kaţdé kontro-
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le je lampion a plastová krabička s otvorem, kam se na asi 2 
sekundy vloţí čip. Průchod kontrolou je zaznamenán jak do 
čipu, tak do krabičky. Po doběhu závodník vloţí čip do krabičky 
spojené s počítačem a ihned se vytiskne přehled kontrol s časy 
a závodník je zařazen do výsledkové listiny, která se průběţně 
vyvěšuje v místě závodu. Po příjezdu domů si můţe celkové 
výsledky s mezičasy prohlédnout na internetu. Mapy si zpravi-
dla dělá kaţdý oddíl sám. Má svoje mapaře a kresliče. Podkla-
dy získané v terénu se překreslí opět do počítače ve speciál-
ním programu OCAD, dnes uţ je verze 16. Realizaci závodu 
provádí řada dalších týmů – stavitelé tratí, roznašeči kontrol, 
startéři, cílaři a zpracovatelé startovní a výsledkové listiny. 
Orientačnímu běhu se věnují celé rodiny, protoţe závodit se dá 
v kaţdém věku a uţ dávno to není jen sport, ale ţivotní styl. 
Kdo by měl zájem dovědět se více o této skryté komunitě, mů-
ţe navštívit například následující weby: http://www.obhana.cz/, 
http://www.hanaorienteering.cz/ 

Jedna z kontrol byla poblíž místní hospody                                          /jb/                                                                                                                                                                                            

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

POČASÍ  
 

Září 2013 

Průměrná teplota byla 11,5 
o
C. Nejniţší teplo-

ta byla 28.9. ráno 2,75 
o
C. Maximální teplota 

28,4 
o
C byla 8.9. Napršelo celkem 88 mm, 

nejvíc dne 14.9. a to 29 mm. Jasných a polo-
jasných dnů bylo 12, zataţených 18, sráţko-
vých 14. Teplotně bylo září nad normálem. 
Sluníčko na začátku září vycházelo 6:15 hod. 
a zapadalo 19:43 hod., na konci vycházelo 
6:59 hod. a zapadalo 18:40 hod. 

Extrémní teploty: maximální 33,1 
o
C a to 

5.9.1781, minimální + 0,9 
o
C dne 29.9.1939. 

 
Říjen 2013 

Průměrná teplota byla 10,9 
o
C, od víceletého 

normálu mírná odchylka. Nejniţší teplota byla 3.10. ráno 0,9 
o
C. Maximální teplota 20,6 

o
C byla 23.10. 

Napršelo nám 46 mm. Nejvíc sráţek za den bylo 11.10., celkem 23 mm. Jasných a polojasných dnů 
bylo 21, zataţených 10, z toho sráţkových 5. Teplotně byl říjen nad normálem. Sluníčko na začátku 
října vycházelo v 7:00 hod. a zapadalo 18:38 hod., na konci vycházelo 6:48 hod. a zapadalo 16:38 
hod. 
Dne 27.10. padaly rekordy hlavně v Moravskoslezském kraji, stanice Ropice na Frýdecko-Místecku 
hlásila 24,8 stupně Celsia. Většina víkendových rekordů je z roku 2006, například v Lučině v Morav-
skoslezském kraji naměřili 24,2 stupně a hlásili překonání sedmiletého rekordu o rovné dva stupně, v 

Jablunkově pak 23,6 
o
C, čímţ byl pokořen rekord o 0,8 stupně. Teplotní maxima byla dosaţena ale 

také třeba ve Strakonicích, Teplicích, Děčíně, Ústí nad Labem či Doksech. Na nejstarší české stanici v 

praţském Klementinu, která měří od roku 1775, byl v sobotu 26.10. naměřen rekord 20,6 
o
C, přitom u 

nás bylo 12 
o
C, mlha a velmi slizko. V pondělí padl 33 let starý rekord, naměřili zde 23,2 

o
C. Původní 

byl přitom 20,1 
o
C. V Jeseníku pak pokořili maximální hodnotu starou 24 let. Meteorologové tam na-

měřili odpoledne 20 
o
C, dosavadní maximální hodnota pro tento den byla o tři desetiny stupně niţší. U 

nás bylo 17 
o
C! O tom, ţe pondělní teploty byly mimořádné, svědčí i to, ţe rekordy padly na pěti z 

celkem sedmi stanic měřících déle neţ 100 let. Například v Českých Budějovicích naměřili 23 stupňů, 
původní rekord z roku 1927 byl přitom o 0,9 stupně niţší. Ropice na Frýdecko-Místecku naměřili 24,8 
o
C . Z uvedených údajů uţ není pochyb, ţe klimatická změna uţ probíhá a přinese nám nemálo pře-

kvapení. 

http://www.hanaorienteering.cz/
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Listopad 2013 

Průměrná teplota byla 5,28 
o
C, od víceletého normálu mírná odchylka. Nejniţší teplota byla 28.11. 

ráno -5,18 
o
C. Maximální teplota 18,42 

o
C byla 8.11. Napršelo nám 36 mm. Nejvíc sráţek za den bylo 

3.11., celkem 13 mm. Jasných a polojasných dnů bylo jen 8, zataţených 22, z toho sráţkových 14. 
Dne 25.11. napadl do rána první sníh. Přes noc na 28.11. se utvořilo náledí a vydrţelo celý den. Tep-
lotně byl listopad silně nad normálem.  

Na řadě míst České republiky padly v pátek 8.11. teplotní rekordy. Jedním z míst, kde se přepisovaly 

historické tabulky,  je i praţské Klementinum, v němţ meteorologové naměřili 17,9 
o
C, čímţ bylo pře-

konáno dosavadní maximum z roku 1895 s hodnotou 16,5 
o
C. Největší teplo bylo v Dyjákovicích na 

Znojemsku, kde bylo 20,1 stupně Celsia. Původní rekord z roku1997 byl přitom 16,8 stupně. Jihočeský 

Byňov hlásil 19,3 
o
C, sedm let starý původní rekord byl 15,5 

o
C. Na 19,1 

o
C vystoupala rtuť také v 

Praze-Karlově, coţ je o celé tři stupně víc neţ dosavadní maximum z roku 1972. Rekordní zápis starý 

85 let padl v pátek v Olomouci.  Meteorologové zde naměřili 16,8 
o
C, coţ je o půl stupně více neţ 

dosavadní nejvyšší teplota pro tento den z roku 1928. Rekordy padaly i na jiných místech v Olomouc-
kém kraji. Odborníci je zaznamenali v Bělotíně na Přerovsku i v Jeseníku. Nejvyšší teplotu naměřili v 

Javorníku na Jesenicku 18,4 
o
C. V Bělotíně naměřili odborníci dosavadní nejvyšší teplotu 17,1 

o
C. I 

tam byl rekord pocházející z roku 1997 překonán o půl stupně. "Maximální hodnota byla překonána i v 

Jeseníku, kde bylo 16,9 
o
C. Nejvyšší teplota naměřená v roce 2011 byla 16,5 

o
C. 

Sdělení: (pro zpracování informace o počasí byla použita některá data ze stanice Sv. Kopeček, kterou provozuje Katedra geografie 

Univerzity Palackého Olomouc)                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     /jb/                                                                                                                                                                                                                                                                             

Víte, že . . . .
…… na výbornou se vypořádaly TSMO a.s. 
s nahlášenými závadami na ul. Malinovského, 
kde byly poškozené zádlaţby z kostek a to jak 
na odbočujících komunikacích, tak i na chodní-
cích kolem kanalizačních šachet. V případě 
neodstranění závad před zimním pluţením 
hrozilo, ţe bude pokračovat další uvolňování 
dlaţebních kostek. KMČ tímto děkuje TSMO 
a.s. za rychlou reakci na sdělení o záva-
dách…… 
…….. Hanácký mushers club i letos uspořádal 

ve dnech 16. - 17.11.2013 (start i cíl u RS chata 
Pod věţí) zahajovací závod zimní sezony u nás 
v Radíkově. Závodů se účastnilo celkem 92 
borců včetně dětí se svými pejsky. Počasí bylo 
ideální a my všem přejeme úspěšnou a bez-
problémovou zimní sezonu 2013/2014. Více na 

stránkách 
http://hanackymushersclub.webnode.cz/......... 

 ……naše KMČ řeší i různé závady na inţenýr-
ských sítích. Naposledy to byla poškozená pře-
dávací šachtice splaškové kanalizace, stíţnost 
občanky na ucpanou splaškovou kanalizaci, 
nabouraný rozvaděč nn na začátku ulice Na 
Suchých loukách. Komunikujeme se správcem 
sítí, případně se posílá fotodokumentace. Po-
kud i vy zjistíte závadu, např. nesvítící nebo 
blikající světla veřejného osvětlení, volejte 
TSMO a.s., nebo informujte členy KMČ….. 
…….pokud  jste se nebyli podívat na vystoupe-
ní našich mladých hasičů v podvečer druhé 
adventní neděle, tak jste o mnoho přišli. Ve-
doucí skupiny mladých hasičů spolu s řadou 
dobrovolníků připravili velice hezké vystoupení 
na kterém děti předvedly scénku jesliček, zare-
citovaly, zazpívaly. Na závěr byl rozsvícen 
místní vánoční stromeček a přítomné potěšil i 
malý ohňostroj. Vánoční atmosféru dotvářela 
vánoční výzdoba místní zbrojnice s nabídkou 
vánočních ozdob, horkého čaje i punče. Lidí se 
při této příleţitosti sešlo odhadem 50 – 60, byla 
příleţitost si vzájemně popovídat. Spokojené 
byly i děti, kterým se vystoupení moc a moc 
povedlo. Za to všem děkuje i naše KMČ……  
……silný vítr v závěru 49. týdne se prohnal i 
okolím Radíkova, coţ dokladují i stromy vyvrá-
cené i s kořeny v okolních lesích………                                  

 
                                                                                                                                                             /zv/ 

 

http://hanackymushersclub.webnode.cz/
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Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  
 

Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Jarmila Odstrčilová, 

Imrich Kulčár, Jarmila Nemravová  
 
Leden: Jitka Hanousková, Josef Doseděl, Anna Rešlová, Marie 
Procházková, Danuše Bednářová Ing., Anna Uhlířová, Vladislav 
Langer                        
 
Únor: Zdeněk Střelák, Zdeňka Stojaspalová Ing., Doc. PhDr. Karel 
Frank CSc, Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová 
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkla-

dů 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 seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.  
 
Blahopřejeme:  k narození dcery Adélky  rodičům Michaele Procházkové a Karlovi Richtrovi. Přejeme do dalšího ţivota hodně 
zdraví a rodičům jen samé radosti.   
 
                                                                                                                                                                                               /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 

Provádí se ověřování listin. V měsíci únoru 

2014 se budou opět vybírat poplatky ze psů a 

za odvoz komunálního odpadu. 

1)  Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olo-
mouc – 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)    
Zima je tady, dlouhé zimní večery vytváří příleţitost k navštívení naší knihovny. Místní knihovnice 
paní Večeřová vám zajisté poradí. Co je nového, se můţete podívat doma i 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 – bude v zimním období odváţen v následujících termínech :  20.12.2013, 17.1.2014, 
14.2.2014, 14.3.2014 a následně jiţ ve 14-ti denním reţimu v liché týdny. 

4)  Upozorňujeme na zákaz vyvážení/vyhazování  sněhu ze svých pozemků na veřejná prostran-
ství. 

5)  Obracíme se na všechny majitele vozidel, aby k parkování využili své pozemky a odstavová-
ním vozidel na místních komunikacích nebránili nejen plynulému silničnímu provozu, ale i 
zimní údržbě vaší ulice. Neodstavujte vozidla na chodnících, otevřete bránu a pakujte doma. 

 
                                                                                                                                                                                  /zv/                         

 

http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov informuje…. 

     

Po krásném vydařeném podzimním počasí v měsíci listopadu si teprve 
uvědomujeme konec roku a tím pádem i bilanci dalšího období činnosti v 
našem klu-
bu.  Zase 
jsme se 
snaţili po-
sezení stří-

dat s příjemnou kulturou.  Z filmů jsme se 
snaţili vyuţít především promítání pro se-
niory  za výhodné vstupné a v odpoledních 
hodinách  někdy  v kině Metropol nebo v 
CineStar. Také jsme navštívili známé rozá-
rium, jindy zase dostihovou dráhu na Laz-
cích. Tam je vše obnoveno a stojí zato 
shlédnout nový areál. Jindy byla vycházka 
do Velké Bystřice za mimořádně krásného 
počasí.  

         V listopadu k nám tradičně zavítali 
přátelé z filmového klubu, kteří nám vţdy 
připraví hezké pásmo zajímavých filmů. 
Navzájem se uţ na sebe těšíme a jiţ plánu-
jeme další setkání, neţ se rozjaří.  Potěšil 
nás koncert  Příkazanky v Lošově a taneční 
veselice ve Slavoníně. Veselice je stále 
více navštěvovaná, protoţe počet klubů 
přibývá.  V prosinci 2013 byl otevřen další 
v pořadí jiţ 18 Klub seniorů a to v Droţdí-
ně. Je vidět, ţe Magistrát města dělá ma-
ximum pro všechny seniory. Pro dobrou 
inspiraci na další období jsme se byli podí-
vat na pěknou   Adventní výstavu v Bystro-
vanech. 

             Teď se budeme těšit na pravý vánoční čas,  kdy lidé dobré vůle jiţ stovky let mají k sobě blíţ. 
Snad se trochu kaţdý zamyslí. 
                 Proto dovolte, abych svým jménem  a dosavadní předsednickou funkcí v klubu popřála všem 
hezké vánoční svátky, hodným dětem dosti dárků  a všem především dobré zdraví v roce 2014.    
                                                                                                                                                                    /fp/      

Městská policie je tu pro vás:   
                                         

Strážníci připomínají  důležité zásady při používání zábavní pyro-
techniky 

V nadcházejícím období je nezbytné připomenout několik důleţitých zásad pro 
pouţívání zábavní pyrotechniky: 

 Nepatří do rukou dětem!  

Uloţte ji mimo jejich dosah. Rovněţ jim zdůrazněte, aby nesbíraly jiţ pouţitou 
nebo nevybuchlou pyrotechniku a své upozornění jim řádně zdůvodněte. 

 Používejte ji vždy s rozmyslem a berte ohled na druhé! 

Zábavní pyrotechniku vţdy pouţívejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj, nebo někoho jiného. 
Berte ohled nejen na své spoluobčany (starším občanům můţe zábavná pyrotechnika způsobit i zdra-
votní problémy), ale i na své čtyřnohé přátele.  
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 Buďte obezřetní! 

Nakupujte pouze legálně uváděnou pyrotechniku na českém trhu s českým návodem a pečlivě dodrţuj-
te pokyny v něm uvedené.  

 Nepoužívejte zábavní pyrotechniku společně s alkoholem! 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. 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                                                                                                                                                                    

    „Co jste hasiči, co jste dělali“ (Naše oblíbená destinace – Pivovar Litovel, 
vyhráli jsme „Holický kombajn 2013“, Mladí hasiči byli na branném závodě v 

Tršicích, pomáhali jsme zorganizovat námětové cvičení 
v Radíkově, byli jsme na zájezdě, uspořádali Mikulášskou 
nadílku i Rozsvícení vánočního stromečku, připravujeme 
VVH místního SDH a chystáme plán akcí roku 2014…)    
 

 10. 8.2013 - Litovelský Otvírák 2013        

Na den otevřených dveří Litovelského pivovaru, který se konal v sobotu 10. srpna tohoto 

roku, jsme byli vyzváni našim bratrem a energetikem výše zmíněného pivovaru Jarosla-

vem Honem pro profesionální výpomoc. Požadoval po nás, abychom prováděli v tento významný den 

požární hlídku po celou dobu konání akce. Nic jsme stejně neměli v plánu, nikde nehořelo a tak jsme 

podali pomocnou ruku. A aby to nedopadlo tak jako v té písničce „Co jste hasiči, co jste dělali, že jste 

nám ten pííívo, pivo, pivovárek shořet nechali........“,vyjeli do boje ti nejpovolanější a to velitel zásahové 

jednotky Čestmír Prudký, jeho zástupce Jiří Švestka, bývalí velitelé družstva Tomáš Řezníček, Ivo 

Hanzlík a bratr Laďa Langer. Ráno pršelo jako z konve a tak nám to na náladě moc nepřidalo, ale vše 

spravila cestou malá přestávka a káva vypitá u benzínky poblíž hospůdky “U křepelky“. Úderem osmé 

hodiny, jak bylo domluveno, jsme stanuli před bránou pivovaru a vyčkávali příchodu Jardy. Zakrátko na 

nás mával od administrativní budovy, kde proběhlo krátké zaškolení podnikovým bezpečnostním techni-

kem,  který nás seznámil s umístěním hydrantů, hasících přístrojů a vysvětlil plánek pivovaru s vyznače-

ním únikových cest. Dále proběhlo praktické sblížení s celým požárním úsekem s ohledáním vyznače-

ných rizikových objektů. Na závěr nám byly předány barevné lístky na stravu a pití. 

      V praxi to vypadalo tak, že jsme se po podepsání prezenční listiny rozutekli k místním stánkům se 

snahou se co nejdříve seznámit s místní obsluhou a ukecat slevy produktů s ohledem na naše pozice po-

žárních preventistů, ale všude jsme narazili a byli nepochopeni. Kde na nás brali jen trochu ohled, byla 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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obsluha závodní jídelny,  kde nám bylo poskytnuto trochu lidského porozumění za úplatu,... a to lístek 

vydaný u okénka.  

           Odpolední průzkum terénu nám i všem přítomným milovníkům piva zpříjemňovaly různé hudeb-

ní skupiny všech možných stylů a žánrů od pop-rockové kapely Turbo přes Katarínu Knechtovou až po 

revivalové kapely Kabát a Metallica. Nemohl chybět ani frontman kapely Leaders Kamil Střihavka a 

moravská  kapela Stracené ráj. No prostě bylo na co koukat až do pozdních večerních hodin. Ale to bych 

předbíhal. Po večeři „guláši s pětima“ jsme stále častěji atakovali stanový přístřešek zřízený pro vý-

znamné hosty a sponzory celé akce, a protože ani nás nikdo nevyhodil, mohli jsme zadarmo plnými 

doušky vychutnávat vzniklou atmosféru a nabízené tekutiny s nepřeberným množstvím různých pochu-

tin. Pod jednou střechou jsme mohli poklábosit s ředitelem pivovaru nebo třeba s trenérem Petrem Ulič-

ným, zvaným též Jonn (čti Džon), který byl přizván v rámci akce k naražení slavnostního pivního sudu a 

tak přestřihnout pomyslnou stuhu k započetí letošních oslav. 

Zůstalo ale jenom u toho, že jsme je mohli spatřit. 

Noc byla ještě mladá a my začali pomýšlet na ústup z pozic, ale ještě byla před námi poslední atrakce 

večera a pro nás hasiče docela stěžejní. Byl to slavnostní ohňostroj. 

Zaujali jsme předem stanovené pozice za komínem a čekali, co se bude dít. Toto byla ta chvíle, pro kte-

rou jsme byli přizváni, abychom zúročili své dovednosti v případě zahoření! 

Úderem jedenácté hodiny večerní začalo to pravé peklo. Za hudebního doprovodu vylétávali v různých 

intervalech světlice, které vytvářely na měsícem prozářené obloze nevídané obrazce. Hukot petard a ra-

chejtlí předčilo naše očekávání a my nevěřícně civěli na rozzářené nebe. Prostě paráda. 

Z některých se sice ještě kouřilo, ale žádné nebezpečí ze zahoření už nehrozilo. Bylo po všem. V jednom 

okamžiku se nám sice zdálo, že hoří střecha staré kotelny a začali jsme panikařit, ale Jarda nás uklidnil, 

že je to sušička chmele a že to není kouř, ale pára. To se nám ulevilo! 

Během okamžiku jsme dostali souhlas opustit střežený úsek a vycouvat z vrat. Cestou jsme ještě naložili 

našeho „cukráře“ a projeli již skoro vylidněný areál. Na ulici lemovanou bílými závějemi z plastových 

kelímků se snášela mlha prosycena pivním oparem z právě ukončených letošních oslav. Byla to ale fuš-

ka! 

Konec dobrý, všechno dobré jsme si řekli všichni po 

příjezdu do místa naší dislokace a využili toho,  že 

ještě svítí okénko v bistru „U Jacka“ a spěchali na 

jednoho lahváče. 

Bylo 11. srpna, dvě hodiny ranní.               /čp/ 
                                                                                                                                                                                                                               

 5.10.2013  Účast  místního SDH na netra-

diční soutěži "Holický kombajn"  

  Letos opět jsme se účastnili netradiční soutěže „Ho-

lický kombajn“. Po dlouhé době se našemu družstvu 

ve složení Vladislav Langer, Ivo Hanzlík, Michal 

Titz, Aleš Morbitzer a Tomáš Řezníček za podpory 

velitele Čendy Prudkého zadařilo a domů jsme si 

odvezli pohár a diplom za 1. místo. O 12 sekund 

jsme porazili loňského obhájce družstvo Bělkovice – 

Lašťany. Vedení SDH děkuje tímto za úspěšnou 

reprezentaci a věří, že příští rok se opět účastníme.   

              Přebírání ceny pro SDH Ol.- Radíkov 

 6.10.2013 -Tradiční Drakiáda – u doubku 

      Již tradiční podzimní akce se opět vyda-

řila. Klasické téměř bezvětří, jinak příjemná 

teplota, a tak byla šance si opět zaběhat 

s draky jak pro děti, tak i pro rodiče. Dove-

zený burčák dal šanci dospělákům ke koštu i 

příjemnému povídání se sousedy i kamará-

dy. Akce se účastnilo asi 75 lidí. 

                                                                                 /zv/ 
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 12.10.2013 - Branný závod v požárnické všestrannosti – TRŠICE 

 

      Loňský ročník byl pro nás první, proto na tento letošní jsme již vyráželi jako „mazáci“.  Bohužel po 

vyhlášení výsledků, jsme se tak již necítili. 

Ale pěkně po pořádku. Letos jsme  vyslali reprezentovat náš sbor tři  družstva. Jedno v kategorii starší a 

dvě družstva v kategorii mladší.  

Jmenovitě za starší: Simona Preinerová, Karolína Morbitzerová, Petra Jaklová, Leona Veverková, Karel 

Richter, 

mladší I. - Michaela Pospíšilová, Nikola Langerová, Anna Sklenářová, Tomáš Snášel, Markéta Večeřová 

mladší II. - Miroslav Řezníček, Ondřej Langer, Jáchym Janeček, Pavla Jílková, Lenka Jílková. Doprovod 

se opět skládal z bratrů Karla, Pavla a našich vedoucích. Počasí nám moc nepřálo a my jsme za mírného 

mrholení vyrazili směr Tršice. Vzhledem k velkému počtu soutěžících jsme museli využít i osobních vo-

zidel rodičů. Zájem o svezení v hasičském autě převyšoval kapacitu a tak se muselo hlasovat. 

Naše dobrá nálada nakazila i počasí a tak se 

sluníčko šlo podívat, co se na zemi děje. Na 

místo jsme přijeli včas a po zkušenostech z 

předchozích závodů jsme byli řádně vyba-

veni a po vzoru ostatních, zkušenějších 

družstev jsme i my „rozbili“ náš tábor.  

Vzhledem k počtu dětí, batohů a oblečení 

vypadal lehce neupraveně. Ale zato jsme 

vynikali kuchyňským náčiním. Bratr Pavel 

vytvořil pro naši potřebu vychytaný vozíček 

s várnicí, šufánkem a poličkou na hrnečky. 

Toto zařízení nám mohly závidět sbory 

široko daleko. To bylo však jediné.   Po 

celou dobu nás doprovázely různé malé, či 

velké komplikace. Jako první startovalo 

družstvo mladší I. s pořadovým číslem 7 a 

další 29. Družstvo starší běželo úplně po-

slední - 39. Čekání bylo pro dospělé trošku 

únavné, děti se však zabavit dovedly. Ať už 

hrou s míčem nebo hraním karet. 

        Přípravu jsme nepodcenili. Největší naši loňskou slabost – vzduchovku jsme trénovali, a když ně-

kteří trefili 3 z pěti ran, začalo naše sebevědomí a ambice stoupat. Bohužel tréma a okolnosti nás odsu-

nuly na nejlepší výsledek družstva - mladší II - 18. místo. 

Zklamání se brzy rozptýlilo, ještě poslední foto u tršické žáby a hurá domů na večeři.  

Už se těšíme na příští rok.  Foto z akce na  http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Brann 

 

 19.10.2013 Námětové cvičení  –  Radíkov – Dálková doprava vody 

      Rok se s rokem sešel, a tak po loňském prověřovacím cvičení pořádaném bratry z Holice, přišla letos 

řada taky konečně na nás. ….   Pokračování z počítače Michala Titze najdete na stránkách  

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/aktuality/nametove-cviceni--19.10.2013-----radikov-----

dalkova-doprava-vody.html 
 

 
 

  31.10.2013 - Halloweenský lampio-

nový průvod 

 

      Letos podruhé byl Radíkov osvětlen průvo-

dem čarodějnic, duchů a jiných pohádkových 

bytostí s lampiony. Tentokrát jsme pro děti 

připravili i strašidelnou stezku odvahy, proto se 

Radíkovem ozýval dětský křik. Máme ale velmi 

odvážné děti, které překonaly strach ze tmy i 

všemožných nástrah a zdárně došly k cíli, proto 

převažoval smích a to bylo našim cílem - poba-

vit. Po stezce odvahy následoval samotný prů-

vod a následné občerstvení čajem, punčem a 

http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Branny_zavod_pozarni_vsestranosti_12.10.2013/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/aktuality/nametove-cviceni--19.10.2013-----radikov-----dalkova-doprava-vody.html
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/aktuality/nametove-cviceni--19.10.2013-----radikov-----dalkova-doprava-vody.html
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sladkostmi. Více na: 

          http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Halloweensky_lampionovy_pruvod_31.10.2013/ 

 

 12.11.2013 - 120 let Pivovaru Litovel - bez požáru ! 

  

     Na dlouho plánované akci jsme se sešli 

v sobotu ráno k odjezdu do Litovle - Jirka, 

Tomáš a Berťa. Akci domluvil náš člen Jarda 

Hon – úkol zněl jasně – zajistit požární bez-

pečnost na oslavách. Po krátkém úvodním za-

školení jsme vyrazili mezi stánky zjistit, co 

místní jarmark nabízí. Mimo jiné jsme ochut-

nali sváteční speciál GUSTAV 13°.  Postupně 

se areál zaplňoval, až v 10 hodin začala vy-

hrávat lidová muzika. Přes poledne se zatáhlo 

a areál skropilo pár kapek deště, to už ale ne-

vadilo několika málo tanečníkům, kteří si i v 

dešti střihli odzemek s Gustavem. Okolo obě-

da nás kolébavým krokem doplnil Karel, který 

stihl ještě v Blatci uhrát remízu 3:3 za svůj tým malé kopané. Pravidelně jsme procházeli celý areál až do 

14 hodin. V tu chvíli program přepůlilo slavnostní požehnání piva GUSTAV 13°. V tuto chvíli bylo pro-

stranství před pódiem plné a tak to zůstalo i na vystoupení BANJO BAND Ivana Mládka. Připomenuli a 

zazpívali jsme si megahity z dob našeho mládí. Také se všichni pobavili tradičně ostrým vtipům kapel-

níka. Mimochodem - byli 4. Po vystoupení jsme ho na chviličku urvali pro sebe a pořídili několik foto-

grafií do naší kroniky. To už se setmělo a na pódiu se chystala rocková formace s dávkou písní pro 

správně naladěné tanečníky. Toto vystoupení jsme zdárně přečkali v degustační místnosti, dalece od uši 

ničících decibelů. 

      Akce byla v pohodě – viděl jsem po dlouhé době kamarády, probrali jsme všechno možné, něco po-

jedli a popili a hlavně nic nehořelo! 

                                                                                                                                     /pb/ 

 

 23.11.2013 - Hasičský zájezd 2013 – Za perlami naší zlaté Hané - se vydařil ! 

 

 V sobotu 23.listopadu proběhl po dvouleté pauze další z oblíbených zájezdů. Naším cílem tentokrát byly 

„ perly Hané “. Sešlo se 37 hasičů a jejich příznivců včetně 3 seniorů. Autobus obsazený výletníky vyra-

zil směr Uničov, kde jsme navštívili 

Muzeum vězeňství – jediné v ČR. 

Další zastávkou byly Loštice 

s obědem v proslulé „Restauraci u 

Coufalů“, kde jsme chutně po-

obědvali tvarůžkové speciality. Pro-

hlídka muzea syrečků, zhlédnutí fil-

mu „ jak tvargle vznikaly“  a nákup 

ve firemní prodejně si užili všichni.  

Poslední zastávkou byla Litovel, kde 

jsme měli zajištěné posezení 

v Pivovaru. To nám zajistil náš člen 

bratr Hon, který v pivovaru také pra-

cuje. Tímto za všechny děkujeme. 

S lehkou nadsázkou můžeme říct, že jsme v sobotu byli jediný hasičský sbor v ČR, který měl klíče od 

pivovaru. Kdo měl zájem, mohl absolvovat exkurzi s odborným výkladem, navštívit historickou expozici 

pivovaru. Samozřejmostí byl košt všech vyráběných druhů piva. Třešničkou na dortu byla možnost na-

vštívit Království harmonik – jedinečnou  soukromou sbírku pana Jiřího Sedláčka, který za svůj život 

nasbíral více než 230 harmonik. Nejen, že harmoniky sbírá, ale také je renovuje a krásně na ně hraje, což 

http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Halloweensky_lampionovy_pruvod_31.10.2013/
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jsme měli možnost osobně slyšet. Při závěrečném posezení v pivovarské hospůdce to opět byly harmoni-

ky, které nás provázely celým večerem. Na ty nám zahráli přizvaní hosté pánové  Vybíral a Novotný, 

kteří nám ukázali, že se dá krásně žít i bez MP3 přehrávačů a wi-fi připojení. Nikdo z nás by jim nehádal 

81 a 77 roků a jejich elán a radost z lidových písniček nechť je všem inspirací. Po chvilce vzpomínání se 

ke zpěvu zapojili i naši a tak vládla příjemná pohoda. Rozloučili jsme se, jak jinak, písní  „ Co jste hasi-

či, co jste dělali?“  a oba harmonikáři od nás dostali pamětní medaile k loňskému výročí 120 let. Auto-

bus za tmy zavezl všechny v pořádku domů a nezbylo, než probrat zážitky z krásného podzimního dne u 

piva v naší hospůdce. Tam vyrazili hlavně mladí, kteří tvořili většinu výletníků  a ostatní šli 

k televizorům sledovat Zlatého slavíka. Za všechny  můžeme vyjádřit spokojenost a věříme, že kdo jel, 

ten nelitoval! 

                                                                                                                                                   /pb/           
 30.11.2013 - opět 1.místo na Me-

moriálu Radka Zapletala 

 V sobotu 30.11. se konal již druhý ročník 

speciální soutěže hasičských týmů MMOl. 

V černovírské zbrojnici se sešli všichni, aby 

si připomenuli našeho kamaráda Radka 

Zapletala. Letos se soutěžilo ve stolním 

tenise. Každý sbor postavil 5 - ti členné 

družstvo, za nás nastoupili - Bernard Petr, 

Hudec Pavel, Prudký Čestmír, Řezníček 

Marek a Řezníček Tomáš a nehrající kapitán 

Nemrava Mirek.  Začalo se nástupem a 

krátkou vzpomínkou, kdy pracovníci MMOl 

– Jan Langer a Luděk Tichý vzpomněli na svého kolegu a zároveň představili pravidla turnaje - hrála se 

čtyřhra. První zápas se však odehrál jinde. Pořadatelé měli vše připravené – udírna kouřila, pivo naraže-

né, ale zvolili styl samoobsluhy, což jsme my ihned přehodnotili a za pípu se postavil bratr Bernard. 

Zhruba 60 hasičů bylo třeba rychle „zavodnit“, což stylem samoobsluha není samozřejmě možné. Poved-

lo se, a tak se počáteční rozčarování zvolna vytrácelo. Na kontě nám také přibývaly první výhry a pro-

cházeli jsme turnajem, takřka bez porážky. Jediný bod jsme ztratili, když pár Hudec-Prudký nechal vý-

hru Droždínu. To nás ale naopak semknulo a naše výkony se soustředily na obhajobu. Ještě přišel další 

úder ze strany pořadatelů – to když na stůl dali uzená žebra a kolena. No, kdo by se pak hýbal?  To už 

bylo moc i na těsné tepláky našeho velitele Čendy. Venku se již setmělo a bylo tu finále Radíkov – 

Droždín. Ve vypjaté atmosféře jsme nakonec ukázali více rozvahy, uplatnili všechny zkušenosti a  vítěz-

ství bylo naše. Droždínu nepomohl ani vlastní dovezený stůl a kytara Peci. A tak to, co jsme si v autě 

slíbili, jsme beze zbytku splnili!  Nezbývalo, než zazpívat vítězné chorály, dopít pivo a vyrazit 

s pohárem domů.                           /pb/ 
                                                                                                                      

 7.12.2013 – Mikulášská nadílka – hospoda 

U PULCE 

V sobotní odpoledne 

zavítal za našimi dětmi 

opět Mikuláš, anděl a 

páni čerti. Na tyto by-

tosti netrpělivě i 

s napětím čekalo 35 

dětí, jejich rodičů, 

babiček a dědečků. 

Spravedlivý Mikuláš 

dětičky vyzpovídal, ty 

přednesly básničky, 
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anděl drobotinu obdaroval dárkovými balíčky. A kdo zlobil, tak o toho se zajímali nezbední čerti. Vše 

nakonec dopadlo dobře a tak se děti mohly na závěr bavit na „pekelném discu“. Pořadatelé z místního 

SDH byli s pohodovým odpolednem spokojeni.                             

                                                                                                                                                                       /zv/ 

 8.12.2013 – Mladí hasiči rozsvítili u zvonice vánoční stromeček. 

              V nedělní, téměř zimní podvečer uspořádalo vedení Mladých hasičů se svými svěřenci a za podpory 

ostatních členů SDH i rodičů, první slav-

nostní „Rozsvícení vánočního stromečku“ 

v Radíkově u místní zvonice. Zazněly kole-

dy, prostor byl ozvučen DJ Milošem, pro 

děti byl připraven horký čaj a pro dospělé 

vánoční punč, nechybělo i vánoční cukroví. 

Závěrem připravili hasiči pro přítomné malý 

ohňostroj, který potěšil především děti. 

Vládla kouzelná předvánoční atmosféra a 

sousedská pohoda zde v Radíkově a nesmě-

le konkurovala vánoční atmosféře na Hor-

ním a Dolním náměstí. Přítomno bylo ko-

lem 50 lidí. Děkujeme všem, kteří přispěli 

Mladým hasičům starým papírem a podpo-

řili tímto jejich činnost. Děkujeme Karlu 

Morbitzerovi a skupině ČEZ za štědrý fi-

nanční dar. 

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví a pohody.   /kl/ 

 

Co nás ještě letos čeká… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..v únoru 2014 „Tradiční hasičský ples“ 

Šťastné Vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví a spokojenosti 

přejí čtenářům hasiči  z Olomouce – Radíkova 
 

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

www.sdh-radikov.estranky.cz 

 
                                                                         /kl, pb., čp, jl, pro  web. stránky ,upravil zv/ 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
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 Sport  

 
Tým šipkařů – Stříkačka Radíkov  http://www.strikackaradikov.wbs.cz 
 

Zlatá tečka za rokem 2013 

Rok 2013 byl pro nás radíkovské šipkaře velmi úrodný. Tým Stříkačka Radíkov se stal 

druhými vícemistry ČR kategorie družstev „D“, ale i jako jednotlivcům  se nám dařilo. 

Vyvrcholením sezony 2013 bylo MČR jednotlivců a dvojic v Králíkách u Nového Bydžo-

va. Tam se v pátek 15.11.2013 stala Eva Sobotková mistryní České republiky Double in, pro rok 2013. Uspěla 

v konkurenci 105 hráčů a hráček. Je to životní úspěch a hlavně čest, uspět v tak veliké konkurenci.  

Nyní nás čeká už jenom finále ČDS Cupu 2013, které se bude konat 14.12.2013 v KD v Čelčicích. O co nejlepší 

umístění budou bojovat Eva Sobotková v kategorii žen a ve velkém finále Jaromír Dostál a Michal Škůrek. 

Nyní přeposílám email určený do Olomouckého Večerníku od manažera UŠO…doufám, že všem z Radíkova 

srdce zaplesá…jsem pyšná, že jsem z Radíkova  

------------ 

Ještě jednou dobrý večer pane Kozáku, 

Jak už jsem psal v předchozím e-mailu, tak tento víkend není liga z důvodu konání Mistrovství ČR v šipkách. Velkého 

úspěchu dosáhla olomoucká hráčka Eva Sobotková, která přiváží do Olomouce titul Mistr Double in. Zvláštností turnaje, 

který vyhrála  je,  že se jednalo o turnaj smíšený a na své cestě narazila a porazila jednoho z nejlepších šipkařů Pavla 

Šroubka, který skončil ve výše uvedeném turnaji na sedmém místě.  

S pozdravem Zdeněk Špička   

------------- 

 
Eva Sobotková přiváží zlato z MČR v Králíkách v turnaji Mistr Double in.   

     Vrcholnou akcí letošního roku je pro hráče moderních elektronických šipek Mistrovství České republiky. Právě 

takové se konalo o tomto víkendu v kulturním sále Králíky nedaleko Hradce Králové. Letos s pořadovým číslem 

20. Na čtyři sta šipkařů a šipkařek zde bojuje po tři dny o mistrovské tituly v kategoriích Jednotlivců, Cricketu, 

Dvojic mužů a žen, Dvojic mixů a v neposlední 

řadě v kategorii Mistr Singl a Mistr Double in. 

Právě poslední titul Mistr Double in (hra, která 

musí začít přesným hodem do okruží dvojnásobku) 

se podařilo vyhrát olomoucké hráčce Evě Sobot-

kové, která obléká dres druholigového týmu Stří-

kačka Radíkov. 

Přes sto hráčů a hráček bylo rozlosováno 

v turnajovém pavouku a Eva svou klidnou a vy-

rovnanou hrou skončila na pátém místě v pozici 

nejlepší ženy a Mistryně Double in. V následném 

turnaji o mistrovský titul v Cricketu  potvrdila svou 

výbornou formu 7. místem a velmi se těšila na 

další turnaje. Jak už to však v životě chodí, neštěstí 

nechodí po horách, ale po lidech a nenadálá rodinná událost zapříčinila její dřívější odjezd z mistrovství. Do Radí-

kova u Olomouce, odkud Eva Sobotková pochází, posíláme spolu s generálním partnerem šipkového sportu, kte-

rým je Týdeník Olomoucký večerník, velkou gratulaci a přejeme Ti Evičko, ať vše dobře dopadne.  

Kompletní výsledkový servis najdete jako vždy na www.cds-sipky.cz a také na www.sipky.org     
                                                                                                                                                                          /es/                                    

 
 

http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
http://www.cds-sipky.cz/
http://www.sipky.org/
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INZERCE  

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k vánočním a silvestrovským nákupům 
 
    Blíţí se konec roku, zima mohutně klepe na dveře a 
svátky vánoční a silvestrovské veselí je před námi. Buďme 
trochu patriority a podpořte svými nákupy naši prodejnu 

HRUŠKA. Co se týče sortimentu mohou nám sousední městské části jen a jen 
závidět. Sortiment zboţí nabízí také letáky, které jsou v prodejně a nebo je 
dostanete do svých schránek. K vánočním a silvestrovským nákupům vás zve 
jak majitel obchodního řetězce, tak i personál prodejny. 
 Prodejní doba o svátcích:                                
Po                      23.12.  běžná prodejní  doba 
Út Štědrý den   24.12.  7,00 – 12,00 hod.         
St                      25.12.  zavřeno 
Čt                      26.12.  zavřeno 
Pá - So              27.12.–28.12.  běžná prodejní doba 
Út Silvestr        31.12.  7,00 – 11,00 hod.                                                                                                        
St. Nový rok       1.1.    zavřeno                                         
Čt – So.               2.1.- 4.1. běžná prodejní doba                                              /zv/ 
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