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

                              
                    The Red DRAGONS v plné síle 
Zleva: Brian Jenkins 50 (hasič - v penzi), Martin Gear 45 
(velitel vozu), Derick Ford 49 (dozorující velitel), Mark 
Shepherd 53 (velitel stanice), Martin Davies 52 (hasič 
v penzi), Jaroslav Mykisa 21+ (Radíkovská spojka), Andy 
Collis 51 (dozorující velitel a Paul Falvey 46 (hasič)… 
JEDOU SI PRO VÍTĚZSTVÍ ! ? 
                             Více informací na str. 5 

       Zatím co hasičské druţstvo z města Swansea 
(Wales) 239 000 obyvatel z Velké Británie, zcela odkry-
lo své sloţení a věkovou vyzrálost, která dokladuje i 
zkušenosti, tajemstvím zůstává sloţení nejen druţstva 
radíkovských borců, ale i sloţení premiérově nasaze-
ného dámského druţstva Radíkova. Zahanbit se nene-
chá určitě ani druţstvo radíkovských Mladých hasičů 
se svou ukázkou. 
       Ze Slovenska (Bratislava – Rusovce) je avizován 
nebývalý počet 17-ti účastníků a příslib nasazení 2 
druţstev. Maďaři se bohuţel omluvili…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyřešit sloţení druţstva musí porada na místě závodu… 

 

PŘIJĎTE V SOBOTU 13.6.2015 FANDIT HASIČŮM 

DO RADÍKOVA - TĚŠÍME SE NA VÁS 

Startovní listina a podrobný program na str.13 
 

POZOR !!  SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY a FILMAŘE 

Podrobnosti o kategoriích a další  INFO na str. 14 
 

                                    Tradiční druţstvo týlového zabezpečení soutěţe v Netradičním poţárním útoku je připraveno..
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
25.3.2015 – 14. RMO  
-změny ve funkcích čle-
nů představenstva: 
DPMO a.s., TSMO a.s., 
Flora Olomouc a.s., Lesy 
města Olomouce a.s., 
SNO a.s. 
 
31.3.2015 – 15. RMO 
-kontrola usnesení RMO 
-majetkoprávní záleţitos-

ti 
-veřejné zakázky (Integrovaný systém nakládání 
s odpady v Olomouci – překladiště Chválkovice, 
dodávka 2 vozidel pro Městskou policii, Pavlo-
vický podjezd) 
-rozpočtové změny 2015 
-bytové záleţitosti 
-přechody pro chodce, dotace 
-nařízení o stanovení maximální ceny jízdného 
v MHD 
-předzahrádky 
-úprava platových výměrů ředitelů škol 
-hasičská zbrojnice v Holici – investiční záměr 
-Prevence kriminality – zhodnocení roku 2014 
-Koncepce vodního hospodářství města Olo-
mouce 
-ţádost o udělení souhlasu k uţití znaku SMOl 
-Lesy města Olomouce a.s. – stav lesního ma-
jetku 
-změny v KMČ 
-zřízení „Ceny primátora města Olomouce“ 
  
14.4.2015 – 16. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti  
-veřejné zakázky (nákup elektrické energie na 
rok 2016, ul. Heydukova – rekonstrukce komu-
nikace) 
-účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2014 
-rozpočtové změny 2015 
-Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2016-
2018 
-výsledky hospodaření SMOl za rok 2014 
-petice Jeremenkova 
-MR U21 – sleva jízdného 
-projekt Meziobecní spolupráce 
-pracovní skupina rodinné politiky 
-Hřbitovy města Olomouce 
-změny v KMČ 
 
29.4.2015 – 17. RMO  
-rozpočtové změny 2015 
-aktualizace registrací SDH Olomouc 
-změny v KMČ 
-majetkoprávní záleţitosti 

-bytové záleţitosti 
-Bikepark Olomouc 
-ul. Holická, Babičkova – cyklostezka 
-Lošov Pod Hvězdárnou – rekonstrukce komuni-
kace 
-předzahrádky 
-Letiště Neředín, smlouvy 
-kontrola vyuţití podpory u Římskokatolické 
farnosti svatého Václava v Olomouci 
 
12.5.2015 – 18. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-zpráva společnosti Moravská vodárenská a.s. o 
provozování vodovodů a kanalizací 
-bytové záleţitosti 
-energetická opatření v MŠ 
-tramvajová trať, opěrná zeď 
-Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 
2014 
-personální změny ve sloţení Povodňové komi-
se města Olomouce 
-nový způsob odměňování předsedů a členů 
KMČ 
-RMO a garanti KMČ 
-ulice Pavlovická, přeloţka tramvajové trati 
-Obec přátelská rodině 2015 – rozdělení dotací 
  
19.5.2015 – 19. RMO 
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře  
(Výstaviště Flora Olomouc a.s., TSMO a.s., 
DPMO a.s., Lesy) 
 
20.5.2015 – 20. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti 
-veřejné zakázky 
-rozpočtové změny 2015 
-daň z nemovitostí 
-OZV o cenové mapě 
-podnikatelské zóny – SWOT 
-Svátky písní – parkování 
-rekonstrukce a modernizace TJ Sokol Olomouc 
-dopravní omezení 
-SMS infokanál – rozšíření sluţeb pro občany 
-Olomouc – bezpečnostní kamery v podchodech pro 
chodce 
-změny v KMČ  
-dotace v oblasti kultury 
 
 
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 /  
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Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 

 
Duben (22.4.) 

-kontrola plnění usne-
sení z jednání KMČ 
03/2015 
-došlá a odeslaná poš-
ta 
-konferenční projedná-
ní rozpočtu KMČ na rok 
2015 

-jednání se zástupci odboru ŢP ve věci výstav-
by nového oplocení u RD (křiţovatka u zvoni-
ce) 
-práce na opravě místních komunikací z roz-
počtu KMČ (červen-červenec 2015) 
-místní šetření dne 22.4.2015 ve věci přípravy 
projektu na opravu vodárenské nádrţe  
-nutnost iniciování pochůzky odborných útvarů 
MMOl na ul. Malinovského (k 30.7.2015 končí 
5-ti letá záruka)   
 
Květen (20.5.) 

-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 
04/2015 
-došlá a odeslaná pošta 
-informace z místního šetření dne 13.5.2015, 
které bylo zaměřeno na zjištění všech závad 
na investiční akci Malinovského s cílem uplat-
nit záruku u zhotovitele firmy HORSTAV spol. 
s r.o. 
-náměty naší KMČ ke zlepšení činnosti KMČ 
-setkání předsedů všech KMČ s novým vede-
ním radnice za účasti primátora a jeho ná-

městků, dalších členů RMO, zástupců organi-
zací, jejichţ zřizovatelem je město Olomouc 
-Hasičský pochod kolem Radíkova, velmi dob-
ré počasí i účast 180 turistů 
-oprava vodovodního řadu 400 mm, čištění a 
cementování vnitřního povrchu, výkopy na 
trase vodovodu přes Radíkov 
-příprava Netradiční hasičské soutěţe – 9. 
ročník dne 13.6.2015 
-problematika hřbitova na Sv. Kopečku 
-dokončení značení ulice Pod Bořím 
-schůzka předsedů KMČ Lošov, Droţdín, Sv. 
Kopeček a Radíkov se zástupci MP Olomouc a 
Policie ČR na Sv. Kopečku dne 12.5.2015 
  
Plán jednání KMČ v roce 2015  (19,00 hod.) 
17. června Středa 
15. července Středa 
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/

             

RADÍKOVŠTÍ OBČANÉ, CHATAŘI A CHALUPÁŘI PLNĚ VYUŢILI JARNÍ SBĚR 
ŠROTU I SBĚROVOU SOBOTU.  
         V sobotu 25.dubna místní členové SDH zajistili v dopoledních hodinách sběr šrotu nejen od 

místních občanů, ale i v chatových lokalitách. I 
kdyţ doba hojnosti kovového odpadu je za 
námi, přesto i přes počáteční pesimismus byla 
spokojenost s tím, co se sesbíralo.  Kluci byli 
šikovní a za dobré dvě hodinky bylo hotovo. 
Vše bylo svezeno a umístěno v přepravním 
kontejneru přistaveného z Kovošrotu firmy 
HOFA, za coţ majiteli Petrovi Hofmanovi dě-
kujeme. 
        Akce byla jiţ tradičně zakončena 
v místním hostinci skvělým gulášem a dobrým 
pivkem. 

       Sběrovou sobotu dne 16.května zajiš-
ťovaly TSMO a.s. a většina obyvatel, chatařů i 
chalupářů vyuţila tuto akci k odloţení nepo-
třebných věcí do přistavených kontejnerů, 

které se pravidelně odváţely. Spokojenost KMČ byla i v tom, ţe se nakonec podařilo přeloţení této 
jediné sběrové soboty z původního termínu 7.11.2015. S pochopením vedoucí oddělení odpadového 
hospodářství RNDr. Matzenaurové  nám všem zmizel před letní sezonou veškerý nepotřebný odpad a 
skončil tam, kam patří. Chápeme finanční nákladnost této akce, ale zimní termín pro Radíkov je 

http://www.olomouc.eu/radikov
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opravdu nevhodný. Pokud se vám jakýkoliv objemný komunální nebo nebezpečný odpad 
nečekaně vyskytne, je moţné je uloţit na sběrovém dvoru v Hodolanech na ulici Chelčické-
ho.              
        Podrobnosti včetně otvírací doby sběrových dvorů TSMO a.s. najdete na webu TSMO a.s. 
http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory.          
                                                                                                                       /zv/      
 
OSLAVY 70. VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA FORTU RADÍKOV 
 

       Letošní kulaté výročí (70 roků od 
ukončení 2. světové války) si ţádalo 
opravdu důstojné oslavy ve městě 
Olomouci, jejich součástí byla i akce 
na Radíkovském fortu. Další důvod, 
proč připomínat hrůzy válek, je sou-
časná situace ve světě. Také to ve 
svých vystoupeních zdůraznili vzácní 
hosté, senátor Martin Tesařík, hej-
tman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil 
a primátor statutárního města Olo-
mouce Antonín Staněk. Kdyţ sečteme 

návštěvníky dvou ukázek, dostaneme číslo 
blíţící se dvěma tisícům, coţ je rekordní ná-
vštěvnost.  
      Při ukázkách se představilo na šest desí-
tek vojáků v dobových uniformách 
s funkčními zbraněmi a pouţívali dobovou 

vojenskou techniku. Mimo bicykly, motocykly a terén-
ní automobily, zasáhl do bojů i německý samohybný 
kanon a legendární ruský tank T34. Ukázky bojů se 
odehrály v bezprostřední blízkosti diváků, které od 
účinkujících dělil jen metr široký bezpečnostní koridor. 
Myslím, ţe předvedené ukázky nenechaly nikoho na 
pochybách, ţe je pravda, co zpívá Jiří Suchý ve své 
písni:… „bitva hrozná ţivotu nesvědčí“.  

                                                                                                                                                    
/jb/ 

 
PŘÍZNIVCI NOHEJBALU SE SEŠLI NA 19. ROČNÍKU TURNAJE, 
KTERÝ PROBĚHL V RADÍKOVĚ V SOBOTU 30.5.2014 O TENTO 
PUTOVNÍ POHÁR. 
    Poslední květnový víkend byl příleţitostí k setkání příznivců nohejbalu na místním 
hřišti za prodejnou Hruška. 19 roků je úctyhodný věk. Na počátku turnaje to byli mla-
dí borci a místo počítačů frčelo sportování a vzájemné hecování a počet druţstev 
dosahoval běţně 16 týmů. Z tehdejších mladých „orlů“ jsou dnes více nebo méně 
usedlí tátové, kteří si i dnes rádi zahrají a setkají se s kamarády, ale dorost poněkud 
schází. Ubylo i místních diváků, kteří se sešli, poseděli u pivka, kabanosu, či makrel. 
To potvrdila účast jen 7 týmů, i kdyţ byli mezi nimi i junioři, kteří berou sport opravdu 
za správný konec.  

http://www.tsmo.cz/sluzby/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#sberove-dvory
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I kdyţ to vypadalo po ranním deštíku na hezký den, kolem poledne začalo zlobit počasí, které umoţn i-
lo dohrát turnaj, ale pak se přihnala bouřka s vydatným lijákem, která zahnala účastníky i diváky pod 
přístřešky. 
     A pokud jde o nohejbal, tak vítězství obhájilo druţstvo Ol. - Holice, druhé bylo druţstvo ze Sv. Ko-
pečka a třetí místní Moráci. Bronz unikl mladému druţstvu Matadoři. 
     Důleţité je, ţe se lidé opětovně sešli, byla šance si popovídat i zafandit. Poděkování patří členům 
místního SDH Ol.- Radíkov i všem ostatním, kteří pomohli akci zabezpečit.        
                                                                                                                                                                                        /zv/                                                                                                                                                                                                  
 
PROFESIONÁLOVÉ Z WALESU PŘIJEDOU DO RADÍKOVA NA MEZINÁRODNÍ 
HASIČSKOU SOUTĚŢ 
      

    13. června 2015 poctí městskou část 
Radíkov nebývalá návštěva. Na Netradič-
ní soutěţ, jejíţ uţ 9. ročník se bude letos 
konat, potvrdil účast tým z Walesu. Se 
zahraničními kolegy jsou domácí pořada-
telé v kontaktu a tady je několik informací 
o jejich práci, které nám předal jejich veli-
tel Andy Collis. 
     Do Radíkova vyrazí společně 
s velitelem stanice Swansea West 5 kole-
gů a 2 bývalí kolegové, kteří jsou nyní na 
penzi. Velitelství Swansea zahrnuje oblast 
378 km² s více neţ 230 tisíci obyvateli. 
Tento počet narůstá především v letních 
měsících, kdy přijíţdějí lidé na rekreaci. 
V rámci velitelství je zřízeno celkem 6 
hasičských stanic - Gorseinon, Pontardu-

lais, Reynoldston, Morriston, Swansea střed a Swansea West a 7 vodních záchranářských stanic 
s posádkou 136 hasičů. Ročně je na těchto stanicích řešeno přibliţně 3 500 mimořádných případů. 
Hlavním cílem pro tento rok je sníţit počet nehod, zranění a úmrtí plynoucích z těchto zásahů.  
    Vybraný tým důstojníků spolupracuje na sniţování rizik ve speciálním programu „ Společně pro 
bezpečnost a ochranu“. Program je postaven na spolupráci s veřejností a styčný důstojník zajišťuje, 
ţe všechny školy po celém regionu Swansea mají pravidelné besedy, přednášky a školení k poţární 
bezpečnosti s cílem vzdělávat všechny ţáky jak základních, tak středních škol. Správní ředitelství 
tohoto preventivního programu je umístěno v zadní části Poţární stanice Morriston, Sway Road, 
Morriston.  
    Ve stanici Swansea West, odkud přijedou naši hosté, mají techniku s vysokým dosahem známou 
téţ pod názvem čerpadlo vysoké záchrany (Air Rescue Pump). Je navrţeno a vybaveno tak, aby 
umoţnilo plnit všechny úkoly vyţadované od standardního záchranného čerpadla a zároveň poskytuje 
přístup do výšek. Jedná se o velmi univerzální zařízení, které umoţňuje: 
• přístup k cílům nad výšku 16,5 m 
• hasit poţáry lodí podél mola / přístavní hráze 
• kontrolovat silniční nadjezdy a mosty 
• dokáţe zachraňovat aţ do výšky 30 m nebo cca 7 podlaţí  
     Je vybaveno nádrţí na vodu - objem 1500 l a integrovaným generátorem pěny. Posádku tvoří 5 
osob a při dopravních nehodách má záchranný balíček. Celkem dva stroje ARP jsou na stanicích Mid 
a West Wales a parkují na základnách Haverfordwest a Swansea West. 
  
Velitel Andy Collis (51 let) pracuje u profesionálních hasičů více neţ 31 roků. Slouţí jako velící důsto j-
ník na jedné ze dvou stanicích Swansea. Starají se o likvidaci poţárů, dopravní nehody, záchranu 
osob, poţáry na lodích, chemické havárie, poţáry a záchranu osob ve výškách. Díky dobrému tech-
nickému vybavení je volají i do vzdálenějších oblastí. Také se podíleli na likvidaci ropných havárií. 
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Všichni ze Swansea West se těší na červnovou soutěţ v Radíkově a věříme, ţe to bude pro všechny 
zajímavé multikulturní a přátelské setkání. 
      V době příprav vydání tohoto zpravodaje byla přislíbena jiţ tradiční účast kamarádů ze Slovenska 
a to Bratislavy - Rusovců, Maďarska – SDH DUNAKILITY (později odřeknuto) a samozřejmě další. 
Celkem tedy 28 druţstev z ČR a to 9 druţstev ţen (i premiéra dámského druţstva z Ol. - Radíkova) a 
dalších 19 druţstev muţů.  
      Pořadatelé věří i v hojnou účast diváků ze širokého okolí i v to, že se přijdou podívat místní 
občané, chataři a chalupáři. 
                                                                                                                                                                                             /pb/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Víte, ţe . . . . 

……letos jsme se opětovně dočkali v duchu 
lidové pranostiky bílých Velikonoc. Zatím co 
klapači v roce 2014 chodili v příznivějších pod-
mínkách, tak letos to bylo na teplé oblečení 
včetně rukavic. Klapání se klukům vydařilo a 
všichni tímto děkují za podporu této tradice ….  
…… první vlaštovky se v Radíkově objevily 
s velikým zpoţděním asi 3-týdnů. Tradicí býval 
termín kolem 24. dubna. Navíc je vlaštovek  
velice málo, coţ je moţná způsobeno i tím, ţe 
ve státech jiţní Evropy bylo snad povoleno 
střílení těchto ptáků, kteří zimují aţ v Africe. 
Ačkoliv se pohybuji během dne dost venku, 
zatím jsem zde neslyšel ani kukačku. Slyšel ji 
někdo z vás ? …. 
……město zavedlo slevy na jízdném v MHD pro 
občany nad 70 roků. Vyuţijte této nabídky …. 
……je třeba poděkovat TSMO a.s. za skácení 
více jak 50-ti leté břízy u hřiště za prodejnou, 
která se po letošní zimě probudila jen s několi-
ka málo zelenými větvemi. Uschlé větve hrozily 
pádem na sportující děti a tak KMČ tímto děku-
je…. 
……také vedoucí druţstva Mladých hasičů jsou 
spokojeni s kvalitně zesečenou plochou pro 
tréninky druţstva Mladých hasičů. Věříme, ţe 
pravidelné profesionální sečení zkvalitní plochu 
a nebude jiţ hrozit riziko úrazů našich dětí. 
Děkujeme TSMO a.s…… 
……nám bylo hodně líto smutných očí všech 
dětí i naštvaných dospěláků, kteří se 30. dubna 
podíleli na zdobení a stavění májky u hřiště za 

prodejnou. Hned druhý den ji vandalové skáce-
li, moţná si tímto zvýšili své pošramocené ego. 
Ale na akci Hasičský pochod 8.5. byla opět 
postavena tak, aby ze symbolu jara a máje se 
mohli radovat i turisté, kterých se na akci pre-
sentovalo 180. Dík patří pořadatelům z řad 
členů místního SDH Olomouc – Radíkov ….       
……opravné práce na místních komunikacích, 
které jsou hrazené z prostředků odboru dopravy 
a z prostředků přidělených KMČ v celkové výši 
cca 380 000,-Kč, započnou dle sdělení zhotovi-
tele ve druhé polovině června a potrvají cca 1 
měsíc. Bude také realizován odvodňovací pří-
kop na ulici Na Suchých loukách, který by měl 
slouţit odvodu vody při mimořádných dešťo-
vých sráţkách nebo tání sněhu …. 
……radíkovští hasiči připravují nabitý program i 
pro své hosty ze Swensea /Wales/, kteří se 
dopraví letecky do Prahy ve čtvrtek 11.6., kde i 
přenocují a krátce se podívají po Praze. Další 
den v pátek se přesunou do Olomouce. Snahou 
je, aby byli přijati představiteli města Olomouce, 
navštívili i stanici HZS Olomouckého kraje, 
prohlédli si jejich techniku a v pátek večer by 
pobyli na posezení v Radíkově, a v sobotu si 
zasoutěţili, v neděli měli moţnost poznat dále i 
Olomouc. V pondělí se budou vracet do Velké 
Británie-Walesu, aby opět mohli nastoupit na 
své stanici ……  
 

                                                                       /zv/                                                   

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  

                     
Červen: František Procházka, Ladislav Podlas, Antonie Krumpholcová, Jindřich 

Melcer, Ladislav Pudil, Marie Prudká, Mikuláš Rozsár, Jaroslava Eschlerová, Petr 
Šmejkal, Petr Eschler. 
 
Červenec: Zdeněk Typner, Libuše Krumpholcová, Jiří Šefl, Anna Pospíšilová, 
Vlastimil Grygar, Radoslava Chodilová, Věra Bernardová, Jarmila Šmejkalová, 
Miloslav Pospíšil, Vladislav Hynek. 
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo dostupných 

informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. 
Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislativy magistrát komisím městských částí v této 

oblasti informace neposkytuje. Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už 

při narozeninách nebo při narození dítěte….       
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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.    
 
Smuteční oznámení:  Zarmoucená rodina, kamarádi, přátelé i občané Radíkova se rozloučili dne 4.června 2015 se zesnulým 
panem Petrem Malíkem, který se doţil 66 roků. 
 
                                                                                                                                                                                              /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. Vybírání  po-

platků za odvoz komunálního odpadu na rok 2015 

bylo na DP ukončeno. 

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)    
    Jarní období pomalu končí, je zde léto a stoupá počet hodin věnovaných odpočinku i relaxu. Kniha 
z naší místní knihovny vám můţe být dobrým společníkem. Místní knihovnice paní Večeřová vám 
zajisté poradí, co zajímavého a nového je ve fondu místní knihovny. Můţete se sami 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. 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)  Upozorňujeme občany, chataře i chalupáře, aby nepálili na svých zahradách 
seno a jiné nevhodné materiály. Kouřem obtěţují v případě absence větru 
celý Radíkov nebo i sousedy v okolí. Pálením porušujete platnou legislativu 
v oblasti ţivotního prostředí. Naposledy se to stalo v polovině května na 
konci ul. Přehradní a „stálo to za to….“  

 

5)  Starejte se více o své pejsky.  Průběţně si stěţují občané na volně pobí-
hající pejsky. Ţádáme majitele, aby zamezili volnému pohybu psů po Radi-
kově. Hrozí jim jednak úraz od projíţdějících vozidel, odchyt Městskou poli-
cií, odvoz do útulku a úhrada s tím spojených nákladů. Pozor na platnou vy-
hlášku !  

 

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/                

 

http://www.kmol.cz/radikov


 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2015                                                                                                         8 

 

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
          
          I kdyţ bylo jaro studené a teplých slunných dnů bylo jen pomálu, 
určitě se dočkáme toho pravého letního počasí. Program aktivit Klubu 
seniorů je nabitý a kaţdý zájemce si můţe vybrat to, co ho zajímá. Rádi 
se sejdeme k povídání přímo v KS a nebo si vybereme zajímavou a 
hodnotnou akci 
z nabídky akcí 
města pro seni-

ory. 
      Setkání v KS ve středu 22. dubna v naší 
klubovně bylo i důvodem k tomu, abychom 
popřáli k narozeninám paní Nádeníčkové a 
přijali nové členy KS. Ve středu 29. dubna jsme 

se vydali  do Samotíšek a vychutnali jsme si jarní přírodu.  
      Seniorské olympiády v Jívové se z 19-ti  klubů seniorů 
účastnilo 15 druţstev. Naše 5-ti členné druţstvo (ve slo-
ţení Svatava Kopečná, Jan Kopečný, Vlasta Solařová, 
Hanka Šašková, Marie Procházková) získalo krásné 1. 
místo a putovní pohár. Svůj um soutěţící předvedli 
v disciplínách: hod granátem, hod míčkem na pyramidu, 
kuţelky, 

šipky a 
házení 

krouţků. Vedení našeho klubu poděkovalo všem za 
vzornou reprezentaci Klubu seniorů Olomouc - Radíkov. 
       Májových oslav pořádaných ve městě Olomouci se 
mohli všichni účastnit podle libosti a věřte, ţe zájem byl 
veliký. Jako vţdy tak i v uplynulém období jsme navští-
vili Moravské divadlo a zhlédli operu Hubička a vyslechli 
krásné koncerty Hradišťanu i Moravské filharmonie 
Olomouc. Někteří z nás se účastnili oslav 20 let ná-
vštěvy od návštěvy papeţe v Olomouci i na Svatém 
Kopečku. 
Vynikajícím záţitkem byl koncert Václava Hudečka 
nebo slavná mše ve zcela nabité bazilice a na závěr 
koncert - A. Dvořák ORATORIUM. 
V květnu jsme si udělali výlet do Štarnova a v červnu navštívíme Šumperk s hezkou výstavou.                
                                                      
 
                                                            Pěkné nadcházející léto nejen seniorům, ale všem občanům   
                                                                                       přeje náš Klub seniorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zeptali jsme se paní Františky Prášilové, co se jí v Radíkově nelíbí a co by chtěla zlepšit ?                  

Na začátku se zmíním o hodech v naší obci, které se slaví na sv. Jiří, coţ je v kalendáři 24.dubna. Je váţně škoda, 

ţe tento patron Radíkova se málo připomíná a to moţná i proto, ţe tato skutečnost není příliš známá. Byla to tradi-

ce, která bývala spojena s hodovým průvodem na Sv. Kopeček, kde byla mše za občany Radíkova. Do obce se 

k rodinám vraceli příbuzní i rodáci, pořádala se sobotní nebo nedělní hodová zábava v některém z místních hostin-

ců. Jako jediná obec v naší krásné farnosti se nedokáţeme stmelit na řádné připomenutí svátku sv. Jiří zde 

v Radíkově. Je mi to opravdu stále líto, ţe tradice všude kvetou a jsou řádně podporovány a u nás je to stále ne-

moţné!          

                                                                                                                                                                                              /fp,zv/    
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Městská policie je tu pro vás a dokáţe i poradit….   

Činnost stráţníků MP Olomouc v Olomouci - Radíkově v roce 2014 
V průběhu roku 2014 řešili stráţníci MP Olomouc v městské části Olomouc-

Radíkov celkem 20 událostí. Z tohoto počtu se jednalo o 4 přestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V blokovém řízení byl 
vyřešen přestupek v ulici Na Pevnůstce, kde dvaadvacetiletý muţ z Olomouce, vjel 
do míst, kde je to místní úpravou povoleno jen dopravní obsluze a čtyřiačtyřicetile-
tý muţ z Přerova, který vjel do míst, kde to měl místní úpravou zakázáno. Další 
dva přestupky z oblasti statické dopravy, spáchané nesprávným způsobem parko-
vání, vyřešili stráţníci s řidiči na místě domluvou.  

Událostí, spojených s řešením psů či jejich majitelů, bylo evidováno celkem 6. Stráţníci byli vysláni 
provést odchycení čtyř volně pobíhajících toulavých psů, přičemţ vlastní odchyt úspěšně realizovali ve 
třech případech. Čtvrtý pes, který byl velice plachý, nebyl stráţníky odchycen a odběhl z ulice Přehradní 
do lesa. Odchycení psi byli převezeni do Útulku LOZ v Olomouci - Neředíně, kde čekali na své původní 
či nové pány. V jednom případě byl nahlášen kadáver psa na ulici Na Pevnůstce, který byl převezen do 
Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Také byl zjištěn případ porušení obecně závazné vyhlášky 
upravující volný pohyb psů v ulici Na Pevnůstce, kde venčila svého psa bez vodítka a náhubku devěta-
šedesátiletá ţena z obce na Olomoucku, přičemţ k dořešení přestupku postačila domluva stráţníků.  

Rušení nočního klidu řešili stráţníci v ulicích Lošovská a Malinovského, kde opět postačilo řešení 
domluvou, kdy hlasitá reprodukovaná hudba byla ztišena tak, aby ostatní občané mohli nerušeně spát. 
Na ulici Malinovského stráţníci přivolali Zdravotnickou záchrannou sluţbu zraněné podnapilé dvaaše-
desátileté ţeně z Olomouce, která leţela v prostoru autobusové zastávky. Záchranáři ţenu převezli 
k ošetření do Fakultní nemocnice v Olomouci. Stráţníci také řešili tzv. „černou skládku“ v ulici Na Su-
chých loukách, kde byli upozorněni na jednání neznámého pachatele, který na místě pro odkládání 
komunálního odpadu sloţil odpad stavební. Jelikoţ se šetřením nepodařilo zjistit původce tohoto odpa-
du, byla věc předána místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. Stráţníkům se podařilo urovnat i 
případ sousedské neshody, která skončila smírem po vysvětlení vzniklého nedorozumění. Podezření ze 
spáchání přestupku proti občanskému souţití, které bylo oznámeno v ulici Náprstkova, bylo postoupeno 
místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. Výčet prověřených oznámení uzavírá nález klíčů od 
vozidla tovární značky Ford a zákaznické karty Tesco club card v ulici Na Suchých loukách. Nalezené 
předměty byly následně předány na Odbor správy Magistrátu města Olomouce, který zajišťuje agendu 
ztrát a nálezů.  

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            
 
                                                                                                                                                       

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (byli jsme na závodech CTIF, 
provedli sběr ţelezného šrotu, postavili májku (3x), účastnili 
jsme se 1. kola okrskové soutěţe, zajistili Hasičský pochod 
kolem Radíkova, připravili branný závod kolem Radíkova, za-
jistili jiţ 19-tý ročník nohejbalového turnaje, připravovali 9. 
ročník Netradičního poţárního útoku…… 
 

 Závody CTIF 18. 4.2015 
 – Mladí hasiči      

       V sobotu 18. dubna jsme časně rá-
no vyrazili s dětským 9-ti členným druţ-
stvem a čtyřmi dospělými směr Velký 
Újezd, abychom si zasoutěţili  v disciplí-
nách CTIF. Soutěţi předcházela pilná pří-
prava, kdy jsme se dětem snaţili co nejví-
ce přiblíţit podmínky skutečného závodu. 
S pomocí rodičů a bratrů hasičů jsme při-
pravili trať, kterou vyuţili i naši kamarádi z 

 
 

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz


 

Radíkovský informační zpravodaj 3/2015                                                                                                         10 

 

 

Droţdína. Týden před závody 

proběhlo jedno příjemné společ-

né cvičení, které jsme zakončili 

opékáním špekáčků. Počasí na 

závodech bylo ukázkově aprílo-

vé. Chvíli pršelo, chvíli sněţilo a 

chvílemi svítilo sluníčko. Nízké 

teploty ale vydrţely po celý den. 

Postavili jsme si stan vedle bratrů 

a sester z Droţdína a společně 

jsme se snaţili zpříjemnit dlouhé 

chvíle čekání hrami a povídáním. 

     Naše druţstvo ve sloţení: Lenič-

ka a Pavlínka Jílkovy, Markétka 

Večeřová, Mireček Řezníček, 

Míša Pospíšilová, Simonka Dvořáková, Leonka Veverková, Ondášek a Nikolka Langerovi. Bylo 

přiděleno startovní číslo 12. Celkem startovalo 16 druţstev. V první disciplíně - štafetový běh na 

400 m s překáţkami CTIF, jsme si vedli poměrně dobře s časem 117,91 na první pokus a 110,89 

na pokus druhý (pro porovnání nejlepší čas byl 80,73 s.) a obsadili jsme 14. místo. 

     Druhá disciplína byl poţární útok s překáţkami CTIF, při které se nám bohuţel nepodařilo na-

stříkat do terčů potřebné mnoţství vody a oba pokusy byly neplatné. Celkově jsme tedy skončili na 

16. místě. Je nutno zmínit, ţe tyto soutěţe jsou určeny pro starší kategorii. Jsou také mnohem ná-

ročnější a sloţitější neţ například poţární útok. My jsme startovali s druţstvem, kde do starší kate-

gorie spadaly pouze tři děti, proto i ten výsledek. Musíme ale říci, ţe máme velmi šikovné a bojov-

né děti, které prokázaly velkou odvahu a snahu, bojovaly přese všechny překáţky statečně a vzá-

jemně se podporovaly. Tentokrát jsme skutečně nepřišli zvítězit, ale nasbírat potřebné zkušenosti, 

které nám příští rok pomohou třeba i vyhrát. 

        Fotky najdete zde:  http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Zavody_CTIF_18._dubna_2015 

                                                                                                                                                                                          /kl,zs/ 

 
 Sběr železného šrotu 25.4.2015 

           Sobota 25.dubna byla plánovaná a na na-

šich webových stránkách avizovaná jako 

sběrová. 

       Pro nás hasiče je to vţdy milé překvapení, ţe 

na nás místní obyvatelé, chataři a chalupáři 

stále myslí a vţdy nějaký ten ţelezný odpad 

nachystají za branky svého obydlí. Letos to-

mu nebylo jinak. I kdyţ časy hojnosti pominu-

ly, přesto byl pokladník místního SDH spoko-

jený a s ním i celý výbor SDH. 

                   Na závěr děkuji také všem našim „hasič-

ským brigádníkům“, kteří při této důleţité akci 

přiloţili ruku k dílu. 

                                                                               /zv/     

 

 Stavění májky 30.4. – byli u toho Mladí hasiči 
Ve čtvrtek odpoledne se Mladí hasiči sešli, aby s pomocí rodičů a starších bratrů postavili 

májku. Strom nám zajistil Jack a jámu jsme měli připravenou jiţ od loňska. Společně jsme na-
zdobili strom a navázali na věnec barevné fábory z krepového papíru a po úspěšném vztyčení 
májky jsme si zahráli hry a opekli špekáčky. Bohuţel tentokrát májka vydrţela zdobit Radíkov 
jen jeden den. V předvečer Hasičského pochodu byla znovu májka postavena, ale před nohej-
balovým turnajem 28.5. „kamarády“ z okolních vesnic opět skácena. Na nabídku emailu, ţe 
vrchní část zloději předají za sud piva, hasiči nepřistoupili a raději májku na nohejbalový turnaj 

znovu postavili. Patří jim dík…  

http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Zavody_CTIF_18._dubna_2015
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                   Foto na: http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Staveni_Majky_30._dubna_2015/ 

 

 Okrskové kolo - Chválkovice 2.5.2015 
 

      Účast: Řezníček Tomáš, Sobotka 

Jan, Mičkal Jan, Mičkal Marek, 

Langer Vladislav, Klíma Radek, 

Snášel Pavel, Jílek Karel…omladili 

jsme, jak si přál jeden ze starých 

mazáků Ivo Hanzlík. 

Na 100 m jsme vynechali pouze 

Karla, kterého jsme šetřili na štafe-

tu.  

     Štafeta č. 1  Mičkal Marek - okno, 

Sobotka Jan - bariéra, Řezníček 

Tomáš - štafetky, Klíma Radek 

– hasičák. 

     Štafeta č. 2 Mičkal Jan - ok-

no, Langer Vladislav - bariéra, 

Snášel Pavel – štafetky, Jílek 

Karel – hasičák. 

Oba útoky v provedení: koš- 

Sobotka, spoj savic – Řezní-

ček, stroj – Snášel, hadice „B“ 

– Klíma, rozdělovač – Langer, 

levý proud – Mičkal Jan, pravý 

proud – Mičkal Marek. 

      Při prvním útoku vše klapalo jak má aţ do doby, kdy se voda dostala k rozdělovači. Mašina 

se začala dusit aţ nakonec úplně odešla... Pavel neváhal, znovu jí nakopl, ale uţ to nestačilo 

na víc jak na čas 46,54 s. 

     Druhý pokus beru celý na sebe (řekl Tomáš Řezníček), jelikoţ se mi kousnul závit na savi-

cích a tím pádem jsme nebyli schopni nastříkat.     

                                                                                                                                       /tr/ 

 2. ročník Hasičského pochodu  – okolo Radíkova 8.5.2015 
 

     V pátek 8.5.2015 za slunného počasí se 
vše chystalo k druhému ročníku hasičského 

pochodu. Organizátoři letos připravili 2 trasy a 4 
kontrolní stanoviště. Opět jsme návštěvníkům, pře-
devším dětem, nabídli – lanové centrum, střelbu ze 
vzduchovky, pro dospělé bylo k dispozici mobilní občerstvení a pro všechny potom stanice Nordic 
walking s instruktorem. Trasa tentokrát vedla okolo celého Radíkova. Kdo absolvoval trasu 10 km 

http://mlhasiciradikov.rajce.idnes.cz/Staveni_Majky_30._dubna_2015/
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nebo delších 14 km, v cíli dostal pamětní list. Počasí 
bylo skoro letní a tak nebylo divu, ţe unavení turisté 

usedli na připravené lavice k osvěţujícímu občerstvení. 
Hasiči pro ně připravili – pečené makrely, grilova-
né pochoutky a nápojové menu pro malé i velké 
turisty. Po týdnu jsme akci vyhodnotili. V debatě 
jsme zmínili pochvaly a výtky návštěvníků, tak 
abychom příští ročník opět o něco vylepšili. Shodli 
jsme se, ţe chceme zachovat komornost této no-
vé akce a dodrţet, jak se říká, „ţe méně znamená 
někdy více“. Dodáme, ţe na trať vyrazilo a do cíle 
se vrátilo 180 turistů. Věříme, ţe se jim 
v Radíkově líbilo a byli spokojeni stejně jako do-
mácí pořadatelé – hasiči.  

                                                                                                                                                                                                 /pb/ 

 

 Radíkovský branný závod 16. 5.2015 – Mladí hasiči 
                 Na sobotu 16. května jsme naplánovali 3. ročník Radí-

kovského branného závodu. Oproti loňské nepřízni po-

časí, se na nás sluníčko usmívalo uţ od rá-

na. Plánovaný start prvních závodníků jsme museli po-

sunout na 13,30 hod., abychom stihli podpořit naše ho-

kejisty, při semifinálovém zápase s Kanadou.  

     Letošního ročníku se zúčastnilo 18 dvoučlenných hlídek 

místních i přespolních. Díky bratru Aleši Morbitzerovi je 

čekala inovovaná trať s řadou nových úkolů na stanoviš-

tích. Některé, například hned první stanoviště, byly vel-

kým překvapením. Závodníci měli sami sestro-

jit dvoumístné autíčko pouze ze dřeva a provázku a v 

něm "dojet" aţ na třetí stanoviště - Autoservisu. 

    I další úkoly komplikovaly závodníkům běh, ale ani tyto 

nezabránily, aby se na prvních příčkách umístila jiţ 

známá jména z loňských ročníků. Na prvním místě byla 

Markétka Večeřová s tatínkem, na druhém místě Lenič-

ka Jílková s maminkou. Snad jen na třetím místě před-

běhly favorizovanou rodinu Řezníčkovu sestry Verunka 

a Karolínka Morbitzerovy. 

   Našim bratrům hasičům se podařil nelehký úkol a připravili pro závodníky i návštěvní-

ky solidní místní fanzónu pro sledování MS v hokeji přímo na hřišti. I kdyţ jsme v hokeji s Ka-

nadou prohráli, stejně jako naši hokejisté, tak i všichni naši závodníci předvedli úţasné výkony, 

za coţ jim děkujeme. 

    Děkujeme všem, kteří nám pomohli vytvořit podmínky pro příjemně strávené odpoledne...    

 
 Hasičské akce roku 2015 (co budou, sledujte termíny)  

- 13.června - 9.ročník „NETRADIČNÍ SOUTĚŢE“ – vodárenská nádrţ Radíkov 
- soutěţ s historickou technikou Bratislava - Rusovce /SR/ 
- 16. - 19.7. - hasiči na raftu – SLOVENSKO 
- 25.- 26.7. - soutěţ o pohár starosty Kobylí 
- 8.srpna - Litovelský otvírák 2015 - poţární dozor  
- 29.srpna - Ahoj prázdniny! 
- 5.září - Olomoucký drak 
- Hasiči na náměstí  
- Holický kombajn 
-10.října - Branný závod poţárnické všestrannosti 
- Drakiáda „U doubku“ 
- zájezd Pivovar Broumov  
- námětové cvičení dle rozhodnutí odboru ochrany MMOl 
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              - 7.listopadu - Pivovarské hody - Litovel - poţární dozor  
- 29.listopadu - Rozsvícení vánočního stromečku 
- 5.prosince - Mikulášská nadílka 
- 19.prosince - Výroční valná hromada SDH – 2015 

  
 Sběry papíru: (11.9., 12.11.) 
 Sběr starého ţeleza (podzim 2015 – bude upřesněn) 

 

 Příprava 9. ročníku v Netradičním po-

žárním útoku 2015 vrcholí …      
                      Případné dotazy či připomínky 

k Hasičské soutěţi v Netradičním poţár-
ním útoku rádi zodpovíme na sdh-
radikov@volny.cz. Za organizační výbor  
Petr Bernard – tel. 420 777 981 981. 
V pátek 12.6.2015 secvičná pro všechny 
příchozí !!! OHNI ZMAR a na viděnou 
v Radíkově. 

 

Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc 

– Radíkov na stránkách 

www.sdh-radikov.estranky.cz       

                                                                                     
/, jk, pb.,km, kl, zs, - pro  web. stránky ,upravil zv/                                                                                                                                                                       

 

 
Sport 

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

             
   Posledních 7 zápasů letošní sezóny mělo ur-

čit konečné pořadí v tabulce. Hráči Stříkačky 
Radíkov do posledního kola bojovali o setrvání 

ve skupině, a to se díky zisku 10 bodů povedlo !  
Velmi důleţitý byl odloţený zápas s Piráty v Kamenné, který jsme 
vyhráli a také bod za prohru 9:10 s druţstvem Nezmaři u Zlaté koule, 
díky němuţ jsme měli lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Další dvě 

mailto:sdh-radikov@volny.cz
mailto:sdh-radikov@volny.cz
http://www.sdh-radikov.estranky.cz/
http://www.strikackaradikov.wbs.cz/
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vítězství s druţstvem Olomouckých vlků a  SKC Ţabařů byly překvapivé, ale o to příjemnější. Vţdyť tým Ţabařů 
skončil v tabulce na druhém místě! 
 
     Konečný cíl – nesestoupit – se i po odchodu 2 statisticky nejlepších hráčů nakonec povedl. 
Tým Stříkačka Radíkov hrál ve sloţení: Michal Škůrek (kapitán), Pavel Hudec, Filip Hudec, Lukáš Hudec, Jaroslav 
Kováčik, Zdeňka Nováková (doplnila tým v průběhu sezóny), Karel Kuchta (odešel v průběhu sezóny).  
       A co do nové sezóny? Hracím místem nadále zůstává WIP bar na Ţiţkově náměstí v Olomouci. Je jasné, ţe 
tým bude nutné doplnit nejméně o jednoho hráče tak, aby se vzhledem k pracovní vytíţenosti sešel na zápas do-
statečný počet hráčů.  
Je vhodné zmínit ještě úspěchy dalšího hráče, tedy hráčky – Evy Sobotkové, která velmi dobře prezentuje Radíkov 
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Kromě spousty vyhraných turnajů, vzpomenu 2. místo v absolutním pořadí nominač-
ního ţebříčku na Bull´s turnaj mistrů a zejména účast na Mistrovství Evropy, které se koná 6.-13.6.2015 
v Chorvatské Poreči. Budeme jí drţet palce. 
       Závěrem chci poděkovat místnímu SDH za finanční příspěvek a všem našim příznivcům za povzbuzování při 
zápasech. Čtenářům zpravodaje přeji jménem týmu hezké a pohodové prožití letních měsíců. 
                                                                                                                                                       /jk/ 

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

        Léto je zde, prázdniny našich dětí jsou téměř přede 
dveřmi a většina z nás se těší na nějakou obyčejnou nebo 
vysněnou dovolenou. Jedni odjedou, jiní zase do Radíkova 
přijíţdějí na své chaty, chalupy a nebo k babičce a dědovi na 
prázdniny. Zavládne klid, lidé se scházejí k podvečernímu 
posezení s přáteli i kamarády u sklenky dobrého moku nebo 
při grilování různých dobrůtek. Ani do toho centra Olomouce 
jezdit nemusíte, neboť v naší prodejně HRUŠKA nakoupíte 
vše, co pro příjemné chvíle 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. Budoucnost prodejny je otáz-
kou našeho přístupu a vztahu k této prodejně. Ekonomičnost 
provozu prodejny se stává rozhodujícím faktorem. Vaţme si 

toho, ţe prodejna je stále v majetku města Olomouce a je to veliká vstřícnost města pro nás občany ţijící 
v okrajové části Olomouce. Vzpomeňte si na to, jak jsme několik měsíců dojíţděli pro pečivo na Sv. Kopeček a 
kolik času trávili v autobuse a nebo vyjíţděli auty. Vy se domníváte, ţe takový sortiment zboţí by ekonomicky utáh-
la soukromá osoba s prodejničkou někde v rodinném domě?         
                                                                                                                                                                                                  /zv/                                                                                                                                                                                                

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov spolu s SDH Olomouc - Radíkov vyhlašují  
 

SOUTĚŢ PRO FOTOAMATÉRY A FILMAŘE 
 

 z prostředí soutěţe v Netradičním poţárním útoku dne 13.6.2015 v kategoriích: 
 

1) Soutěţní druţstva v akci na vodě i na souši 
2) Diváci, pohodová i akční atmosféra 
3) Poetické foto ze soutěţe 

 

            Příspěvky od jednoho autora (foto-max.5 digitálních fotografií, video-max.2 videa kaţdé v délce 
max.90 sec.) zašlete na email: jan.zverina@email.cz, petrbernard@volny.cz a to do 21.června 2015 
s udáním kategorie, do které foto/video přihlašujete. Bude provedeno vyhodnocení a vítězům předána 
malá pozornost. Fotky budou vyuţity v Radíkovském informačním zpravodaji a nebo k propagaci na 
webových stránkách SDH Olomouc-Radíkov a KMČ č.21 Ol.-Radíkov.   
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