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

                              
  Vlevo: Letní počasí, 23 startujících druţstev, mezi nimi tradičně 
druţstva z Bratislavy – Rusovců (SK) a nově profesionálové ze 
Swansea (Wales-Velká Británie).                     
 
Dole: Slavnostní nástup pod vedením šéfa Hanáckého okrsku 

Petra Spáčila. Účastníky přivítala členka zastupitelstva města 
Olomouce Mgr. Eva Machová, vedoucí odboru ochrany MMOl 
Ing. jan Langr, starostka  krajského sdruţení hasičů Vlasta 
Švubová a starosta SDH Olomouc-Radíkov Miroslav Nemrava. 

 

 

 
Nahoře: Druţstvo muţů z Bratislavy - Rusovců rozjíţdí poţární 
útok….  

 
Vpravo: Druţstvo radíkov-
ských ţen bylo ve své premié-
ře po prvním kole na 1. místě. I 
Konečné 2. místo bylo velikým 
úspěchem….      
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
2.6.2015 – 21. RMO  
-majetkopráv. záleţitosti 
-veřejná zakázka ZŠ a 
MŠ Řezníčkova – hřiště 
-daň z nemovitých věcí 
(návrh na zvýšení daně) 
-OZV č.3/2015 o systé-
mu shromaţďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, 
vyuţívání a odstraňování 
odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Olomouce 
-delegování zástupců SMOl na valné hromady 
OLTERM TD Olomouc, členské schůze byto-
vých druţstev 
-prodej majetku MFO, p.o. 
-přejmenování části náměstí na Sv. Kopečku  
-ulice Pavlovická, přeloţka tramvajové trati 
Mattoni ½ Marathon Olomouc 
 
3.6.2015 – 22. RMO 
-Aquapark Olomouc a.s., delegování zástupců 
SMOl na valnou hromadu společnosti SK Sigma 
Olomouc  
 
16.6.2015 – 23. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti  
-souhlas s poţitím části parcely 532/1 a 531/1 
kú. Svatý Kopeček na pořádání akce Dřevoru-
becké závody Svatý Kopeček 
-rozpočtové změny 2015 
-OZV, kterou se mění OZV č.6/2010 o místním 
poplatku za uţívání veřejného prostranství na 
území města 
-Chomoutov – vazba na Březce /cyklostezka/ 
-Lošov ul. Pod Hvězdou, rekonstrukce komuni-
kace 
-energetická opatření na veřejných budovách 
-sleva jízdného 
-předzahrádky 
-návrh odměn ředitelům příspěvkových organi-
zací 
-příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů 
-malé projekty 
 

-organizační změny na odboru sociálních věcí 
MMOl 
-hospodaření sdruţení České dědictví UNESCO 
  
29.6.2015 – 24. RMO  

-rozpočtové změny 2015 
-bytové záleţitosti 
-Hálkova, parkoviště 
-audity dotovaných akcí 
-zimní sezonní mobiliář 
-petice Hejčín 
-cyklodoprava, aktivity do r. 2022 
-ul. Radíkovská-parkoviště a parkoviště u 
Ovčačky 
-změna platových výměrů ředitelů 
-Středoevropský festival 
-riziková území při extrémních přívalových sráţ-
kách (studie proveditelnosti) 
-zahraniční kontakty města Olomouce ve 2. pol. 
2015 
 
19.6. - 4.ZMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2015 
-výsledky hospodaření za rok 2014 
- OZV č.3/2015 o systému shromaţďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Olomouce 
-pořízení změn č. I Územního plánu Olomouc 
-odměňování předsedů a členů KMČ 
-přejmenování náměstí na Svatém Kopečku 
-delegování zástupců SMOl na valné hromady 
OLTERM TD Olomouc, členské schůze byto-
vých druţstev, Aquapark Olomouc a.s., SK Sig-
ma a.s.  
-hospodaření sdruţení České dědictví UNESCO  
 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.    
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy) z  jednání 
RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. poří-
zení kopie) na organizačním oddělení MMOl -  1. 
patro radnice dveře č. 12 nebo na webových strán-
kách Statutárního města Olomouce včetně důvodo-
vých zpráv zpracovávaných pro zastupitele před 
jednáním ZMO. 

                                                   / zv /

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
Červen (17.6.) 

-kontrola plnění usne-
sení z jednání KMČ 
05/2015 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-dne 1.6.2015 konfe-
renční projednání pro-

blematiky zvonění v místní zvonici. Všichni 
členové KMČ „pro“. Podrobnosti dány do Ra-
díkovského informačního zpravodaje č.3/2015 
-řešení problematiky parkování před prodejnou 
HRUŠKA. Priorita pro zákazníky, jednání 
s odborem dopravy MMOl 
-pochůzka se zástupcem TSMO a.s. a zhotovi-
telem opravných prací na místních komunika-
cích dne 19.6.2015. Realizace 07 - 08/2015 
-personální změny na OVVI 
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-informace z průběhu hasičské soutěţe dne 
13.6.2015 
-problematika zklidnění dopravy vč. cyklistické 
na ulici Na Pevnůstce 
-dořešení značení nové ulice Pod Bořím 
 
Červenec (15.7.) 

- kontrola plnění úkolů z minulého jednání 
KMČ 06/2015 
-došlá a odeslaná pošta 
-konferenční projednání (stanovisko k darování 
podílů pozemků městu Olomouc/Ing. Holuša- 
kladné vyjádření) 
-provedení opravy místní čekárny MHD 
-rozhovor pro Český rozhlas Olomouc 
  
 
 

Plán jednání KMČ v roce 2015  (19,00 hod.) 
19. srpna Středa 
16. září Středa 
21. října Středa 
18. listopadu  Středa 
16. prosince Středa 
 
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/ 

             

9. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŢE V NETRADIČNÍM POŢÁRNÍM ÚTOKU SE 
V SOBOTU 13. ČERVNA VYDAŘIL. 
      Členové SDH Olomouc-Radíkov i letos pečlivě připravili soutěţ, která jiţ v pátek 12.6. přivítala 
první zahraniční účastníky a to tým profesionálních hasičů z města Swansea z Walesu (Velká Britá-
nie). Byl připravený i program pro zahraniční hosty. Letecky se přemístili z Velké Británie ve čtvrtek do 
Prahy, v pátek dopoledne po příjezdu vlakem do Olomouce je čekalo ubytování na hotelu, přijetí na 
radnici, prohlídka radnice a návštěva v sídle Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na 
Schweitzerově ulici v Olomouci. Prohlídka základny krajských hasičů, odborný výklad i vybavení tech-
nikou zanechalo na našich hostech výborný dojem. Úrovní a technikou byli všichni překvapeni.  

 
Páteční podvečer a první seznámení s Radíkovem 

       V podvečer se hosté přesunuli do Radíkova, 
aby se zorientovali i v prostředí této malé městské 
části Olomouce a „mrkli“ se na vodu a terén a které 
se odehrají závody. Radíkovští hasiči s ohledem 
na jiné vybavení a systémy spojování hadic je ještě 
v podvečer seznámili s vybavením, které budou mít 
zapůjčené. Po příjezdu kamarádů z Bratislavy - 
Rusovců (SK), kteří letos přijeli se dvěma druţstvy 
a jejich ubytování v místním RS Chata Pod věţí se 
všichni sešli na hřišti za prodejnou k přátelskému 
posezení spojené s občerstvením, ţivou hudbou a 
mnoha diskusemi nejen u dobrého piva. Znalci 
angličtiny si přišli na své, bylo se o čem bavit a  

 
bylo vše OK.  Přidali se ještě hasiči ze Zdounek.  
       Sobotní krásné slunečné ráno dávalo signál 
k tomu, ţe počasí na soutěţ vydrţí, ţe si všichni 
soutěţící ve vedru (32

o
 C) pořádně „máknou“. 

Kaţdý stín byl vítaný a stanové přístřešky byly 
v kurzu. Ranní příprava tratě a zázemí nejen 
pro soutěţící druţstva, ale i diváky, proběhla 
rychle. Bylo zaloţeno v kotli na guláš, klobásky 
a stejky uloţeny na rošt, vytvořeny 2 základny 
pro dodrţování pitného reţimu. Celou akci, tak 
jako vţdy, poctila svou přítomností paní zastupi-
telka Mgr. Eva Machová a vedoucí odboru 
ochrany magistrátu Ing. Jan Langr, paní Vlasta 
Švubová a další hosté. Do zahájení soutěţe se 
místo původně přihlášených 28 druţstev dosta-

http://www.olomouc.eu/radikov
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vilo k registraci 23 druţstev (seznam viz 
výsledková tabulka). Tradičně se komento-
vání celé akce ujal Petr Bernard včetně kva-
litního komentáře v angličtině a Petr Spáčil. 
       V 11,00 hod. byl slavnostní nástup, 
hymny Česka, Slovenska a Walesu, krátké 
přivítání hostů i soutěţících, školení strojní-
ků, porada rozhodčích, kontrola časomíry, 
losování pořadí a akce mohla začít. Vše 
běţelo jako na drátku. Boje zahájila druţstva 
ţen, navázala druţstva muţů, po 1. kole 
převedly svůj první poţární útok na vodě, 
jako dospěláci, děti z druţstva Mladých 

hasičů z Radíkova a z Droţdína. Druhé kolo 
s ohledem na čas následovalo bezprostředně a 
všichni pozorně sledovali, jak se zadaří pozměnit 
druhým pokusem pořadí prvního kola. Druţstvo 
muţů Radíkova svůj super čas a první místo 
z úvodního kola uhájilo, druţstvo radíkovských 
ţen (byla to jejich premiéra), nakonec získalo 
krásné 2. místo, kdyţ je přejelo lepším časem 
ve druhém kole kombinované ţenské druţstvo 
Chválkovic a Droţdína.  Po ukončení soutěţních 
kol, proběhl slavnostní nástup, předání pohárů a 
cen opět za přítomnosti paní Mgr. Evy Machové, 
Ing. Jana Langra, Petra Spáčila, starosty místní SDH Mirka Nemravy a dalších hostů. Krátké projevy 
na závěr a pozvání pro všechna přítomná druţstva a mnohé další na příští 10. ročník soutěţe v roce 

2016.          
      Diváci na rozdíl od stejků a guláše vydr-
ţeli aţ do konce a odcházeli zcela spokojeni 
nejen s vítězstvím domácích, ale i s prostře-
dím a zázemím, které se podařilo připravit 
hasičům a všem jejích pomocníkům. Byl 
proveden rychlý úklid soutěţního prostoru. 
Všichni se opět sešli na podvečerním pose-
zení na hřišti nejen s přáteli, ale i kapelou 
Afresch. Kaţdý se bavil v pohodě po svém. 
Tanec, zpěv a hovory nejen v češtině, slo-
venštině, ale i v angličtině se nesly večerem.  
Kolem 22. hodiny se spustil déšť. Kaţdý se 
schoval, kam mohl, někdo domů, jiný pod 
přístřešky a řada lidí vydrţela aţ do 3 hodiny 
ranní nového dne.   
       V neděli byl i našim hostům ze zahraničí 

dán prostor pro odpočinek, „dobití baterek“ a načerpání nových sil. Slovenští hosté navštívili Pevnost 
poznání na Korunní pevnůstce, hosté z Walesu se vydali na soukromou prohlídku Olomouce. Hostite-
lé se s nimi v poledních hodinách ještě sešli na slavnostním obědě U Goliáše v Olomouci, vzájemně si 
předali dárky, krátké oboustranné poděkování přítomných a potom cesta domů na Slovensko a kole-
gové ze Swansea na hotel a na olomoucké koupaliště.  
       S přáním šťastného pondělního návratu vlakem do Prahy a letecky do Swansea jsme se rozloučili 
s tím, ţe snad příští rok na viděnou… Poděkování patří i Jardovi Mykisovi, který návštěvu z Walesu, o 
které jsme diskutovali před dvěma roky, zorganizoval.  
Závěrem: Krásným příkladem toho, že hasiči dávají místní občany dohromady, je to, že do činnosti se zapojují i lidé, kteří se do 
Radíkova přistěhovali nedávno, a nebo zde bydlí relativně krátkou dobu. Našli si zde nejen zábavu pro sebe, ale i pro své děti. 
Různé společenské akce  pro děti, ale i pro dospěláky připravené hasiči, vedou k poznávání se a získávání nových kamarádů. 
V krátké době se pak stávají aktivními členy místního SDH a hýbou společenským i sportovním životem v Radíkově. Obětavost 
a snaha dokázat sobě i druhým, …„že já na to přece mám“.., vedla k tomu, že týmy mužů, žen i dětí na naší soutěži jsou propo-
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jeny stejnými příjmeními. Tak to bylo i letos na soutěži.Mmladé maminky i starší dcery a dokázaly, že umí zabrat.  2. místo na 
soutěži, která překvapilo nejen je, ale i diváky 
                                                                                                                                Ze svých dojmů dne 15.6.2015 sepsal  /zv/      

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
SOUSEDNÍ LOŠOV SLAVIL VÝROČÍ 
     O víkendu 4. července 2015 vyvrcholily v sousedním Lošově 
oslavy. Proběhl slavnostní průvod Lošovem s doprovodem histo-
rických vozidel, uctění památky obětí 1. a 2. světové války, předá-
ní pamětních listů a bohatý kulturní program. Taneční zábava a 
ohňostroj ukončily oslavy. 
     Vzpomenuta byla významná výročí počínaje 630 roky od ne-
podloţené zmínky o Lošově, 550 let od písemně doloţené exis-
tence a mnoho dalších výročí důleţitých událostí obce. Letošní 
oslavy začaly jiţ 3.5.2015 akcemi souvisejícími s Lošovskými 
hody, jejichţ součástí bylo i ţehnání novým Boţím mukám u silni-
ce na Sv. Kopeček. Ve dnech 9., 10.,16. a 17.5.2015 probíhala 
výstavka „Pohled do minulosti“.  
          Byla vydána pamětní medaile a kniha pana Milana Ticháka 
„Čtení o Lošově“. Jelikoţ mnozí radíkovští občané mají  
 
Vlevo - Titulní strana vydané publikace 
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k sousednímu Lošovu vztah, je moţno si knihu koupit u předsedy KMČ MČ Lošov Ing. Preče nebo u 
členů KMČ Lošov.   
                                                                                                                                                             /zv/ 

                                                                                                                                                                                         
VÍKEND S WELŠANY ANEB NETRADIČNÍ SOUTĚŢ  TROCHU Z JINÉHO ÚHLU 
(pohled Petra Bernarda ) 
 

„Tak to máme za sebou!“, dalo by se říct po ukončení 9. ročníku naší 
Netradiční soutěţe. Letos to byla generálka na příští rok, kdy budeme 
pořádat 10. ročník. Vše bylo podtrţeno návštěvou cizinců z Walesu. 
Letošní soutěţ byla další zkouška, zda opět obstojíme. Jistě jste, ať uţ 
na stránkách Olomouckého Deníku, na webu www.olomouc.eu nebo 
jinde, četli informace o průběhu nabitého víkendu a výborném výsled-
ku domácích ţen i muţů. Osobně se chci zamyslet nad několika body, 
kterých jsem si během celého víkendu i díky rozmlouvání s Walesany 
mohl všimnout. 
 Dobrovolní hasiči nejsou ţádní amatéři - profesionálové z Walesu 

byli překvapeni, troufnu si říct zaskočeni, úrovní a kvalitou námi po-
řádané soutěţe – toto vůbec neznají a absolutně toto nečekali, jak 
mi několikrát zopakovali. Předem se omlouvali, ţe kdybychom při-
jeli za nimi na návštěvu do Walesu, tak toto nabídnout nemohou. 

 Pohoda jako doma - všichni byli nadšeni ze srdečného přijetí a 
pohostinnosti domácích hasičů, neméně ocenili povzbuzování a 
potlesk od všech diváků podél závodní trati. Určitou roli samozřejmě sehrála i kvalita a cena nabí-
zeného občerstvení. Domácí pohodu podtrhla společně zazpívaná píseň „Škoda lásky…!“ – moţná 
lépe s textem „ Vyvalte sudy…!“, která zněla sobotní nocí. 

 Kvalitní vybavení kolegů HZSOK - nepříjemně je zaskočilo, jaké špičkové vybavení mají profesio-
nální hasiči HZSOK. Viděli i věci, které by sami chtěli, ale prostě je nemají. Snad tato zkušenost 
změní vnímání, ţe my sice ţijeme na Východ od nich, ale jsme jasnou součástí vyspělé Evropy. 

 Do you speak English ? Yes, I´m. - osobně jsem byl nadšený, kolik lidí se snaţilo mluvit anglicky a 
ţe jich bylo! Nikdy by mě to nenapadlo! Je to ale jasné, lidi potkáváte a mluvíte s nimi česky. Pokud 
nenastane situace, tak ani nezjistíte, ţe chtějí a hlavně jsou schopni hovořit v cizím jazyce! 

 Ţenské publikum bylo nadšené!  Myslím si, ţe ţádný jiný tým nevyvolal tolik ohlasu jako sympaťáci 
z Walesu. Vyrýsované svaly, sympatický úsměv a opálená tvář kontrastovala s naší hanácky pev-
ně stavěnou postavou, a tak došlo i na výměny telefonních čísel a emailů. Ale i na první české frá-
ze typu „ děkuji, prosím“ atd. 

 Povzbuzení do další práce – protoţe jsem strávil s kolegy z Walesu nejvíce času, chci všem předat 
tento svůj pocit. I kdyţ nejsme z velkého města, můţeme a musíme být pyšní na to, co děláme! 
Člověk vidí jen naše údolí a lokální starosti, ale pochvala o ocenění z venku je asi nejlépe vypoví-
dající o tom, ţe to děláme dobře! To podtrhuje i poděkování, které jsme dostali od velitele Andyho 
Collise -  „celá obec Radíkov by měla být na hasiče velmi hrdá“ (celý text na straně 10 tohoto Zpra-
vodaje). 

  
Co říct na závěr?  Přes cizí lidi, v tomto případě Welšany, jsme mohli poznat sami sebe trošku 
z jiného úhlu a potvrdit si, ţe kdyţ spojíme síly, máme velmi dobré výsledky. Všem hasičům, jejich 
rodinám, ale i všem fanouškům z Radíkova patří právem za tento letošní výsledek velké poděkování.  
Děkujeme ! 
                                                                                                                                                                                                   /pb/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

RADÍKOV ČEKÁ OPRAVA HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU DN 400 MEZI 
VODOJEMY DROŢDÍN A RADÍKOV 

      Vodovodní přivaděč průměru 400 mm, který přichází podél komunikace Sv. Kopeček – Radíkov 

na okraj Radíkova, dále Radíkov obchází kolem doubku a do středu obce se dostává pod vodáren-

skou nádrţí, prochází parkovištěm a kolem prodejny lokalitou Býčí louka směrem na horní vodojem 

nad Radíkovem, byl budován na zlomu 80 – 90-tých roků. V rámci této stavby byla tehdy realizována i 

přípojka od vodojemu nad Radíkovem zpět do vodoměrné šachtice u prodejny HRUŠKA. Je to tedy 

cca 25 roků, a tak se bude provádět čištění řadu a nová povrchová úprava vnitřku potrubí cementová-

ním. V určitých úsecích bude potrubí odkryto, otevřeno pro vstupy v jámě cca 4x5 m. 

     Stavební činnost se v Radíkově dotkne ulice Dolanská (doprava k vodovodnímu řadu v lokalitě 

Dolansko, dále lokality u prodejny HRUŠKA a ulice Náprstkova, kde přes soukromé pozemky (sou-

http://www.olomouc.eu/
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časná pole) bude přístup k vodovodnímu řadu z lokality Býčí louka směr vodojem nad Radíkovem. 

Přesnější termín zatím nelze sdělit, neboť probíhá výběrové řízení na zhotovitele této zakázky. Inves-

torem je Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. Dle dotazu na vodárenskou společnost nebude 

zásobování Radíkova v době stavební činnosti narušeno.  

                                                                                                                                                                                         /zv/ 

Víte, ţe . . . . 

……s počátkem měsíce července na nás 
všechny udeřilo horké léto se vší parádou. 
Slunce, téměř bezvětří a vedro, které i zde 
v Radíkově se na teploměru pohybovalo někde 
mezi 30 - 35

o 
C. Začala sezona teplých večerů 

vhodných ke grilování nebo posezení doma u 
lahváčů nebo v nejbliţší hospůdce. Zahradní 
bazény jsou obsazeny a snaha vyvíjet nějaké 
pracovní aktivity šla k ledu. Vedra vyvrcholila 
večer v úterý 7.července, kdy ve 23 hod. teplota 
venku vystoupala na 28

o
 C, noc přinesla pro 

Česko kruté bouřky a vítr, který hodně ničil. 
Radíkovu se vše vyhnulo  …. 
……úmorné vedro si v sobotu 4. července vy-
ţádalo přílet vrtulníku záchranné sluţby, který 
přistál jako jiţ po několikáté na hrázi místní 
vodárenské nádrţe. Přivolán byl na chatu po-
blíţ hráze z důvodů nevolnosti osoby, způso-

bené horkým počasím. Pobyt vrtulníku byl cca 
½ hodiny a postiţená osoba byla dopravena 
k dalšímu lékařskému ošetření…. 
… k personálním změnám došlo na odboru 
vnějších vztahů a informací, kde se stal novým 
vedoucím odboru PhDr. Bohumil Šíp, vedoucím 

oddělení KMČ a DP paní Bc. Daniela Horňáko-
vá. Bývalý vedoucí oddělení, který řídil KMČ 
Mgr. Vladimír Puhač bude pracovat na jiné 
pozici na OVVI do konce roku. Za spolupráci 
bývalému vedoucímu oddělení KMČ velmi dě-
kujeme….. 
…. v 27. týdnu se předsedovi KMČ ozvala re-
daktorka Českého rozhlasu Olomouc, s tím, ţe 
by ráda natočila rozhovor související s obnove-
ným zvoněním umíráčku v místní zvonici, jak 
bylo zveřejněno v předcházejícím čísle Radí-
kovského informačního zpravodaje. Rozhovor 
za přítomnosti pana Kouřila a předsedy KMČ se 
uskutečnil 1.7.2015 i s ukázkou zvonění. Roz-
hovor měl být vysílán Radioţurnálem a Českým 
rozhlasem Olomouc v neděli 5. července. Zda 
se tak stalo, není známo…. 
……na základě poţadavku vedení prodejny a 
manaţerky obchodního řetězce HRUŠKA usilu-
je KMČ o to, aby parkovací prostor před pro-
dejnou budovaný současně s prodejnou byl po 
dobu otvírací doby vyčleněn prioritně pro zá-
kazníky prodejny. Dnes se i u nás jezdí na ná-
kupy autem a je třeba si váţit všech zákazníků. 
V jednání je umístění příslušné dopravní znač-
ky s dodatkovou tabulí a vodorovné značení 
stání na auta….  
…. je třeba moc pochválit TSMO a.s. za to, ţe 
obratem reagovali na poţadavek naší KMČ na 
provedení údrţby místní čekárny MHD 
v Radíkově. Za 5 let od poslední opravy (oslavy 
750 let Radíkova v r. 2010) uţ nesla stopy van-
dalismu a nepůsobila zrovna útulně. Byly pro-
vedeny opravy omítek, vymalování, zasklení 
rozbité tabulky a tak teď věříme, ţe si všichni 
včetně dětí budou váţit hezkého prostředí a 
nestane se místem večerních sedánků a kuřác-
kým salonkem mládeţe......                                                                      
 
                                                                                  /zv/                                                   

Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :                      
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Libuše Vlčko-

vá,  Anna Pospíšilová, Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová, Věra Ber-
nardová, Jarmila Šmejkalová, Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek. 
 
Srpen: Věra Pospíšilová, Alena Grygarová, Helena Rozsárová, Věra Sla-

tinská,  Jan Zvěřina Ing., Vojtěch Šubrt, Slavomír  Slatinský, Miluše Změlí-
ková.                               
 
Září: Marie Typnerová, Pavel Procházka, Pavel Odstrčil Ing., Marie Lange-

rová, Marie Melcerová, Jan Stojaspal Ing., Jaroslav Bernard, Ludmila 
Šubrtová, Magdaléna Stratilová. 
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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 legislati-
vy 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.    
                                                                                                                                                                                              /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sdělení občanům:      

                                                                                                            
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomou-

ce má svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 

Provádí se ověřování listin. Pokud potřebujete pora-

dit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté 

se vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i pro-

dej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks. 

K dispozici je omezený počet výtisků.  

Internetové pracoviště –  Nápr stkova 1,  Ol o-

mouc –  Radíkov (kapaci ta –  2 počí tače)  

 Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - 
Radíkov, Náprstkova 1  

Pouze:   St   13:00 – 17:00 hod.  
Upozornění:  Internetové připojení z Detašovaného pracoviště vykazuje poruchy. Problematiku řeší 

odbor informatiky MMOl.  

1)  Místní knihovna (vedoucí  paní Večeřová)    
     V současné době jsou prázdniny a tak i místní knihovna je během července zavřena.  
Ale i tak se můţete sami podívat doma 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 Olo-
mouce. Hezké letní dovolenkové chvíle s knihou Vám přeje pí. Večeřová.  

2)  Pravidelný svoz komunálního odpadu i bioodpadu: Zůstává zachován interval 1 x 14 dní (komu-
nální odpad středa - sudé týdny, bioodpad liché týdny - pátek). 

3)  Zapojte se i vy do zkvalitnění systému třídění komunálního odpadu. Nově se třídí kovové oba-
ly, které lze uloţit do šedého kontejneru na točně autobusů. 

4)  Označte své domy, chaty a chalupy popisným a evidenčním číslem. Je to opravdu nutné. 

Kdyţ vás někdo hledá, špatně se orientuje a to např. i Policie ČR, Městská policie, pracovníci Čes-
ké pošty, záchranáři poskytující vám nebo blízkým první pomoc i hasiči. Jde mnohdy o ţivot nebo o 
záchranu majetku. Koupě tabulek na dům nebo oplocení se vám vyplatí.   

5)  Jste obtěţování hlukem, kouřem apod., obracejte se prosím přímo na Městskou policii na operační 
středisko linku 585 209 540 nebo v případě bezprostředního ohroţení ţivota, zdraví nebo ma-
jetku volejte tísňovou linku 156.  Řešit problémy druhý den se členy KMČ je jiţ pozdě… a zby-
tečné. 

6)  Zvonění při úmrtí: Komise sděluje občanům, ţe v případě úmrtí v rodině mohou poţádat o zvonění 
v místní zvonici pana Jaroslava Kouřila. Kontakt – tel. 605 982 852 (náhr. J. Kováčik), nebo místním 
rozhlasem s oznámením, kdo zemřel - na Ing. Jana Bednáře – tel. 777 135 001(náhr. Fr. Prášilová).  

                                                                                                                                                                               /zv/                

 
Klub seniorů Radíkov informuje…. 

          
      Čas neúprosně běţí, vţdyť jiţ jsme za polovinou roku, překulil se i 
slunovrat a my zase bilancujeme  své počínání v našem Klubu seniorů.  
Počasí se umoudřilo, tak vyuţíváme čas i k domluveným vycházkám. 
 Moc se nám líbilo v obci Štarnov, kde je dokonalá výstavba obce s 
chloubou nově upraveného prostoru na návsi.   Jen jsme po domluvené 
prohlídce kostela sv. Mikuláše měli čáru přes plán tím, ţe místní vyhlá-
šená cukrárna zatím nebyla v provozu a ostatní občerstvovací stanice 

měly otevřeno aţ k večeru. Asi se vše odvíjí podle místních poţadavků a zvláště podle počasí. 

http://www.kmol.cz/radikov
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Také jsme navštívili Droţdín, kde místní senioři uspořádali přátelské sportovní odpoledne na speciálním 
hřišti na házenou. Mají tam moţnost uspořádání podobných akcí i za špatného počasí.  Postarali se 
nám o dobré pohoštění za mírné ceny  a všichni účastníci i z KS Sv. Kopeček byli spokojeni. Dodatečně 
znovu patří poděkování za dobrou přízeň.  
      Také u nás jsme byli nadšeni programem 
hasičů při jejich letošním zápolení i s účastníky 
ze zahraničí. Počasí soutěţi přálo nejen týmům 
hasičů, ale i divákům. 
      Ostatních kulturních  a sportovních akcí v 
Olomouci jsme se účastnili podle zájmu jednot-
livců, ať to byly  Svátky písní, Svátky města s 
dobovým průvodem nebo účast na Olomouc-
kém  půlmaratonu, kde jsme opět tleskali  obdi-
vuhodné Hanácké královně  Petře Kamínkové 
ze Svatého Kopečka. Moc vydařený také byl 
koncert italského tenoristy Ildebranda D´ Ar-
cangela pod širým nebem na Horním náměstí.  
      Závěr vycházek před plánovanou dovole-
nou v červenci patřil vycházce s opékáním 
 špekáčků na soukromé zahradě v Samotiš-
kách. Tam se nám vţdy velmi líbí, zvláště kdyţ vyjde dobré slunečné počasí. 
    Ve volném čase v červenci absolvujeme vycházku na kamennou vyhlídku BRADLO – 600 m n.m. 
 nazývaný někdy jako Moravský Blaník) schválně jako bonus v prázdninovém čase, aby kdo chce, mohl 
vzít děti do přírody. 
                                                                                              
                                                                   Pěkné léto nejen seniorům, ale všem občanům   
                                                                                       přeje náš Klub seniorů                                             
                                                                                                                                                                            /fp/                                                                                                                                                                                                                                                        

Městská policie je tu pro vás a dokáţe i poradit….   

Rady občanům před odjezdem na dovolenou 
 
Nastal prázdninový čas, který je pro mnohé z nás spojený s trávením letní do-

volené mimo svůj domov. V tomto období však také z tohoto důvodu dochází ke 
zvýšenému nárůstu počtu vloupání do bytů a domů, které bývají krátkodobě 
prázdné. Proto je důleţité připomenout si pár rad, jak tomuto nepříjemnému záţi t-
ku předejít.  

 
Doporučení strážníků před odjezdem na dovolenou: 

 V prvé řadě je nutno dobře zabezpečit vstupy do domu či bytu. Základem jsou kvalitní 
dveře vybavené bezpečnostním zámkem a folie na sklech oken nebo mříţe. 

 Samozřejmostí je před odchodem řádně uzamknout dveře a zcela uzavřít okna. 

 Před odjezdem na dovolenou nedávejte tuto skutečnost veřejně ve známost, zejména 
na sociálních sítích.  

 Zajistěte si pravidelné vybírání schránky. Přeplněná schránka svědčí o vaší nepřítom-
nosti. 

 Nezatahujte závěsy ani ţaluzie. Tento neměnící se jev značí vaší nepřítomnost v bytě či 
domě. 

 Vytvořte dojem, ţe je v bytě nebo domě stále někdo přítomen. Pořiďte si moderní elek-
tronická zařízení, která v nastavených intervalech spínají osvětlení nebo rádio. 

 Poţádejte sousedy nebo příbuzné, aby vám na vaše obydlí dohlédli. Všímavý soused 
bývá velmi účinnou „hlídací sluţbou“. 

 Zabraňte, aby bylo vidět dveřním kukátkem do vašeho bytu. 

 Na zvonky, domovní dveře a schránky uvádějte své příjmení v mnoţném čísle bez aka-
demických titulů. 

Mgr. Tomáš Musil   
  tiskový mluvčí     

   Městská policie Olomouc 
   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

   tel: +420 585 209 520 
                                                                                                         mluvci@mp-olomouc.cz                                                                                                                                                                              

www.mp-olomouc.cz            
 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
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„Co jste hasiči, co jste dělali“ (uspořádali jsme 9. ročník Ne-
tradičního poţárního útoku opět s mezinárodní účastí, Mladí 
hasiči ukončili předprázdninovou část své činnosti výletem 
na Hrubou Vodu, proběhla členská schůze výboru SDH, která 
hodnotila i plánovala další akce  a také máme dovolenou….) 
 

 Bezprostřední reakce velitele Andyho po návratu do Swensea  

         pro anglisty - a že se jich v Radíkově objevilo :-) 

Hello Petr, 

On behalf of myself and all of the 'Red Dragons' Team I would like to thank you, 

your colleagues, you colleagues in the Fire Station in Olomouc, the mayor of 

Olomouc, The mayor of Radikov, and importantly the whole community and 

village of Radikov for your overwhelming hospitality and warm friendship. We 

thoroughly enjoyed our time with you and appreciate the time and effort everyone took to make 

the day a fantastic success. We are very impressed with the dedication and professionalism you 

and your colleagues. Your village should be very proud!       If we are invited we would love to 

participate again next year!! Please can you pass on our appreciation to all those listed above, 

and any we may have left out. We will keep in touch. Kind Regards Andy.  

 Volně přeloženo..   Ahoj Petře, 

          Jménem svým i celého týmu "THE RED DRAGONS" chci poděkovat Tobě, všem Tvým kolegům, 

profesionálům ze stanice v Olomouci, zástupcům města Olomouc, zástupcům KMČ Radíkova, všem se 

kterými jsme se setkali a také obyvatelům Radíkova za srdečnou pohostinnost a vřelé přijetí. Naplno jsme 

si uţili chvíle mezi vámi a musíme ocenit čas a obětavost, se kterou jste všichni uspořádali tento úţasný 

víkend.  Velmi na nás zapůsobilo nadšení a profesionální přístup vás všech. Vaše obec by na vás všechny 

měla být hrdá! Pokud nás pozvete, rádi se zúčastníme i příští rok!!  Prosím, můţeš předat naše poděková-

ní všem výše uvedeným a všem, na které jsme zapomněli. 

        Brzy na viděnou. S pozdravem Andy. 

 

 V pátek 26. června 2015 proběhla členská schůze výboru místního SDH Olomouc – 
Radíkov, která se zabývala především zhodnocením mezinárodní soutěţe v Netradičním poţárním úto-

ku. Rozbor událostí ukázal na schopnosti pořadatelů i na to, co je třeba v dalším období doladit. Poděko-

vání patřilo všem, kteří soutěţ dlouhodobě připravovali a především všem, kteří nezklamali a přiloţili ruku 

k dílu ve dnech 12.-14.6.2015. Dík patří radíkovským druţstvům muţů, ţen i dětí za super výkony, ale i 

všem dalším soutěţícím druţstvům. Diváci nejen místní, ale i z okolí odcházeli zajisté spokojeni. Bylo 

provedeno i hodnocení dalších akcí, které se pořádaly v mezidobí od poslední výborovky. 

 

 Předání dárků hostům ze Swansea. I kdyţ se všichni viděli poprvé, předali hosté ze Swansea  
našim hasičům drobné pozornosti, které zcela jistě 

potěší a to plaketu/logo profi hasičů Swansea, trička 
apod. Cenným dárkem je plakát i fotbalový míč pode-
psaný hráči muţstva SWANSEA CITY AFC a klubová 
vlajka. Klub hraje nej-
vyšší anglickou ligu 
Premier League s tím, 
ţe v současnosti je na 
8. místě tabulky  z 20 - 
ti účastníků. Dárky 
potěší zajisté nejen 
fotbalové fandy. Vede-
ní místního SDH a 
KMČ předalo hostům 
ze Swansea  knihu 
fotografií OLOMOUC, 
naši knihu Dějiny Ra-
díkova a další drobné 
pozornosti věnované 
městem Olomouc a 
KMČ. 
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 Výlet Mladých hasičů na Hrubou Vodu 28. 6. 2015…   Poslední červnovou neděli, těsně před 

prázdninami, jsme si naplánovali ukončení „sezony“ výletem na Hrubou Vodu. 
Stejně jako předloni jsme šli v 9 hodin na 

autobusovou zastávku za velkého deště. Le-
tos jsme se ale nedali deštěm odradit a na-
sedli jsme v počtu 14 dětí a 9 dospělých na 
autobus č. 11, směr hlavní nádraţí. 
V Olomouci jiţ bez deště jsme přestoupili na 
vlak směr Hrubá Voda a těšili se, jak si za-
jezdíme na bobové dráze. Počasí naši od-
vahu ocenilo a dovolilo nám si uţít na Hrubé 
Vodě, jak se patří. Zpáteční cestu jsme měli 
šlapat pěšky, ale jelikoţ začalo opět pršet, 
jeli jsme vlakem a autobusem zpět do Radí-
kova. Špekáčky jsme opekli na grilu a pláno-
vané hledání pokladu proběhlo improvizova-
ně v hasičce. Děti nicméně, jako uţ několi-
krát, prokázaly, ţe je nic nezastaví a všech-
ny úkoly zvládly hravě a tím získaly všechny 
díly mapy a mohly hledat poklad, který našly 
aţ pozoruhodně rychle. Rozdělením pokladu ve formě hromady sladkostí se děti značně špinavé, ale spo-
kojené, vrátily zpět domů. 

 Foto na : http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz 

 

 Mladí hasiči se na soutěži 13.6.2015 předvedli ukázkou…. 
 
      Také místní Mladí hasiči předvedli svoje ukázkové vystoupení. Spolu se svými vedoucími Klárkou 

a Zuzkou, za odborného vedení chlapů z druţstva muţů se připravovali a předvedli, co umí. Po teorii hasi-
činy, přišla práce s vodou, čerpadlem a hadicemi. 
Do raftu nakonec nasedli: Leonka Veverková, 
Mireček Řezníček, Tomášek Snášel, Markétka 
Večeřová, Ondrášek Langer, Nikolka Langerová, 
Míša Pospíšilová. Na které se nedostalo, tak 
zcela určitě to vyjde příště. Diváci odměnili ukáz-
ku dětí z SDH Radíkov i z SDH Droţdín zaslou-
ţeným potleskem. Vţdyť mají své vzory i ve 
svých úspěšných rodičích…. 

 
 

Poděkování pořadatelů patří radíkovským 
Mladým hasičům i za to, ţe zajistili nesení vlajek 
při slavnostním zahájení akce. 

 
 
 

 Hasičské akce roku 2015 (co bu-
dou, sledujte termíny)   

-  hasiči na raftu – SLOVENSKO (změna ter-
mínu) 
-  25.- 26.7. - soutěţ o pohár starosty Kobylí 
- 8.srpna-Litovelský otvírák 2015-poţární do-
zor  
- 29.srpna - Ahoj prázdniny! 
- 5.září - Olomoucký drak 

                                                                                                                         

http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/
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- soutěţ s historickou technikou Bra-
tislava - Rusovce /SR/ 

- Hasiči na náměstí  
- Holický kombajn 
-10.října - Branný závod poţárnické 

všestrannosti 
- Drakiáda „U doubku“ 
- zájezd Pivovar Broumov  

- námětové cvičení dle rozhodnutí 
odboru ochrany MMOl 

- 7.listopadu - Pivovarské hody - Li-
tovel - poţární dozor  

 

Informace  o činnosti sboru SDH 

Olomouc – Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz      

                                                                                                                                                                                                                                                            
Hasičský web hlásí : 

 
FOTO A VIDEO SOUTĚŢ 

Oficiální začátek hlasování začalo 
11.7.2015, dejte svůj hlas ZNOVU. Infor-

mujte své kamarády. 
Soutěţ bude ukončena 29.8.2015. ve 12 

hod. 
Výherce bude následně informován emai-

lem. Děkujeme za pochopení! 
 

Hlasujte na :  
  

Foto http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicni-soutez-2015/fotosoutez---2015---
hlasujte-od--11.7.--29.8.-do-12-00----.html  

Video     http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicni-soutez-2015/videosoutez---2015--
-hlasujte-od-11.7.---29.8.-do-12-00--.html 

Hezké léto a hlavně bez poţárů přejí hasiči z Radíkova  - Petr Bernard 
 

      Ceny do soutěže věnoval Pivovar Litovel, aneb Litovelské zátiší v Radíkově 13.6.2015. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                /, pb., kl, andy - pro  web. stránky ,upravil zv/ 

 

http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicni-soutez-2015/fotosoutez---2015---hlasujte-od--11.7.--29.8.-do-12-00----.html
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicni-soutez-2015/fotosoutez---2015---hlasujte-od--11.7.--29.8.-do-12-00----.html
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicni-soutez-2015/videosoutez---2015---hlasujte-od-11.7.---29.8.-do-12-00--.html
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicni-soutez-2015/videosoutez---2015---hlasujte-od-11.7.---29.8.-do-12-00--.html
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Sport 
Tým šipkařů –  
Stříkačka Radíkov  
 http://www.strikackaradikov.wbs.cz                

             
   INFO od šipkařů jen stručně:  

     Soutěţ skončila, nový ročník není zatím rozlosován, ani nevíme, kdy se začne hrát a  
v jakém sloţení budeme hrát. Řešíme i moţnou posilu našeho týmu.  

 
Hezké léto všem našim příznivcům přejí šipkaři. 

                                                                                                                                                       /jk/ 

INZERCE  
Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve k nákupům 
 

        I kdyţ nám kalendářní léto začínalo trochu nesměle, 
přece jsme se jen dočkali. S nástupem července přišla oprav-
dová vedra a padaly i teplotní rekordy. Naše prodejna zajisté 
dokázala uspokojit všechny vyznavače lahvového piva i  neal-
koholických nápojů i něco tvrdšího. A zváţíte-li to vedro, dus-
no a teploty, které i zde dosahovaly 35

o
C, tak určitě bylo lepší 

si zajít do prodejny zde, neţ se vydat na cestu do Olomouce 
v horku dopravního prostředku. Zde v prodejně HRUŠKA 
nakoupíte vše, co pro příjemné zchlazení potřebujete.   
         Vše potřebné je v dosahu. Sortiment zboţí nabízí také 
letáky, které jsou v prodejně a nebo nabídku dostanete do 
svých schránek. K nákupům vás zve jak majitel obchodního 
řetězce, tak i personál prodejny.  

         V období začínajících prázdnin došlo i 
k personálním změnám na prodejně HRUŠKA. 
Paní vedoucí Jitka Zen-
dulková z Lošova po 6 le-
tech působení v Radí-
kově odešla do důchodu. 
Děkujeme za práci pro 
naše občany a přejeme jí 
hlavně pevné zdraví a ať 
si užije zasloužilého od-
počinku s rodinou. 
 
        Na místo vedoucí 
prodejny nastoupila paní Dagmar Mlíchová a jako 
nová prodavačka paní Miluše Foukalová (u po-
kladny). Přejeme, aby se jim zde dařilo a byly 
slušné tržby. 

                                                                       /zv/                                                                             

 
  Fotogalerie hasičského léta 2015 - I 
 
Vlevo:    stín byl vyhledávanou destinací.. 
Vpravo: poháry vítězům. Dostalo se na všechny… 
Dole:    radíkovské čerpadlo spolehlivě pracovalo  
celou soutěţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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Fotogalerie hasičského léta 2015 - II 

   SDH Droţdín: Černý pasaţér na raftu, hodit nebo nehodit přes palubu..   Borci ze Swansea:  poslední kontrola základny a jdeme na to….. 

    V tom vedru to u grilu nebylo jednoduché, ale vše jsme prodali….             Nic nám nescházelo, byl stín, pivo, kamarádi a hezký výhled…                         

Snad jsme tam všichni…..   a na shledanou  v roce 2016 se těší místní SDH Olomouc–Radíkov i KMČ č.21 Olomouc-Radíkov 
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