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

 

 

AHOJ  PRÁZDNINY 
               2015 

 
 Děti se svými rodiči se rozloučili s prázdninami. Výtvarná dílna, jízda na ponících, 
dětská tombola, střelba ze vzduchovky, chůze na laně, kvalitní občerstvení, to vše přilá-
kalo dostatek spokojených dětí i rodičů…... více na str.10    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRAKIÁDA „U RADÍKOVSKÉHO DOUBKU 2015“ 
Příjemné odpoledne, trochu sluníčka, slabý vítr, kolem stovky účast-
níků a malé občerstvení. Krásná příleţitost pro děti i dospělé setkat se s kamarády, zasoutěţit si i popovídat… více na 
str.12    
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
21.7.2015 – 25. RMO  
-majetkoprávní záleţitos-
ti (ukončení nájmu části 
parcely 249/1 kú. Radí-
kov u Olomouce) 
-rozpočtové změny 2015 
-III. etapa protipovodňo-
vých opatření na řece 
Moravě 
-veřejné zakázky 
Lošov (Liškovská, Hliník, 

Zlaté doly), převzetí majetku 
-točna autobusu Chomoutov 
-předzahrádky 
-plán kontrolní činnosti odboru interního auditu 
-vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení 
-ţádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH 
Droţdín a Radíkov 
-Malé projekty  
 
3.8.2015 – 26. RMO 
-veřejné zakázky ZŠ Nemilany 
-navýšení rozpočtu 2015 o.p.s. Sluňákov 
 
24.8.2015 – 27. RMO 
-majetkoprávní záleţitosti  
-rozpočtové změny 2015 
-návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu 
SMOl na rok 2016 
-změna OZV č. 10/2010 o místním poplatku za 
zábor veřejného prostranství na území města 
Olomouce 
-Hodolanská ulice, přechody pro pěší 
-Hamerská ulice, chodník 
-rekonstrukce komunikace 1. Máje – zadání 
zpracování DPS 
-tramvajová trať, změna projektu 
-návrh zadání změny č.1 ÚPO 
-harmonogram bruslení veřejnosti 
-organizační změny na odboru ekonomickém 
MMOl a MP Olomouc 
-investice do lesních cest 
 
2.9.2015 – 28. RMO  

-majetkoprávní záleţitosti (pronájem plochy 
plakátovacího válce v kú.Radíkov u Olomouce 
parc. č. 461 ost. plocha o výměře 4 m2) 
-veřejná zakázka „Ulice 1. Máje – rekonstrukce 
TT“ 
-rozpočtové změny 2015 
-radnice, oprava střechy a krovů 

-OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a ţebrání na veřejných prostranstvích 
-HmO, hřbitov Svatý Kopeček 
-organizační změny na odboru sociálních věcí 
MMOl 
-zveřejňování smluv 
-Memorandum s čínským městem Kunming 
 
9.9.2015 – 29. RMO 

-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2015 
Výhled zadluţenosti města 
 
22.9.2015 – 30. RMO 
-rozpočtové změny 2015 
-zajištění podzemních chodeb ve Smetanových 
sadech 
-bytové záleţitosti 
-majetkové záleţitosti 
-Střední Novosadská, přechody 
-Ochranné pásmo Svatého Kopečka 
-lokality dětských hřišť a sportovišť pro následu-
jící období 
-ZOO, Africký pavilon Kalahári, příprava projektu 
-Zelená brána města 
-podpisový řád SMOl 
 
29.9.2015 – 31. RMO 
-presentace výstupů průzkumu hospodaření 
společnosti DPMO a.s. 
 
14.9. - 5.ZMO 
-změna v RMO (Mgr. Ţáček náměstek primátora 
na místo Ing. Czmera, který se stal neuvolně-
ným členem RMO) 
-rozpočtové změny 2015 
-vyhláška OZV č.10/2010 o místním poplatku za 
zábor veřejného prostranství na území města 
Olomouce 
-zahájení výběrového řízení akce „Rekonstrukce 
komunikace tř. 1. Máje – odůvodnění“ 
-návrh zadání změn č. I Územního plánu Olo-
mouc 
-regulační plán Povel 
-financování vodohospodářské infrastruktury 
 
 
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 

 
Srpen (19.8.) 

-kontrola plnění usne-
sení z jednání KMČ 
07/2015 
-na jednání KMČ pří-
tomen člen ZMO Ing. 
arch. Pavel Grase. 
Diskuse k problematice 
parkování na Sv. Ko-

pečku se záměrem rozšíření parkování aţ na 
hranici MČ Radíkov 
-upřesnění poţadavku majitelem chaty na ul. 
Přehradní – ţádost o pronájem části parcely č. 
284 kú. Radíkov u Olomouce  
-konferenční projednání ţádosti Ing. Luňáčka 
OKaR) o vyjádření KMČ MČ Radíkov 
k problematice parkování na Sv. Kopečku 
-uplatnění poţadavku KMČ na opravy komuni-
kací v r. 2016 a poţadavky na údrţbu zeleně 
v zimní období 2015/2016  
-došlá a odeslaná pošta 
-urgence opravy propustku a dokončení 
opravných prací na místních komunikacích 
(urgence u ředitele TSMO a.s.) 
-odeslání poţadavků na investice r. 2016 dle 
projednaných priorit 

 
Září (16.9.) 
- kontrola plnění úkolů z minulého jednání 
KMČ 08/2015 
-došlá a odeslaná pošta 
-provedení drobných oprav na objektu prodej-
ny HRUŠKA – hradila SNO a.s. 
-problémy s poruchami místního „orloje“ 
-stanoven termín oprav ul. Přehradní do 
15.10.2015 
-probíhající oprava propustku 
-informace o akci místního SDH „Ahoj prázdni-
ny“ pro děti 
 
Plán jednání KMČ v roce 2015  (19,00 hod.) 
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/ 

             

SBĚR ŠROTU PROVEDOU MÍSTNÍ HASIČI 24.10.2015. PODZIMNÍ SBĚROVÁ 
SOBOTA TSMO a.s. NEBUDE.  JAK TŘÍDÍME ODPAD A CO NOVÉHO. 
      Bohuţel s ohledem na úsporná opatření magistrátu plynoucí z rozpočtu města Olomouce se 
v Radíkově neuskuteční podzimní sběrová sobota. KMČ se počátkem roku podařilo jen přesunout 
podzimní (listopadovou) sběrovou sobotu na jaro 2015, a to především z důvodů, aby se občané, 
chataři i chalupáři zbavili nepotřebných věcí ze svých nemovitostí a jejich zahrady nebyly po celou 
jarní a letní rekreační sezonu skládkou a nebo to neřešili jiným nevhodným způsobem.  
      Všichni mají samozřejmě moţnost odvézt odpad vč. nebezpečného na sběrové dvory 
v Hodolanech a nebo v Neředíně. Lze vyuţít i podzimní sběrové soboty v okolí Radíkova.   

 
      Dotázali jsme se 
na odboru ŢP RNDr. 
Jany Matzenaurové, 
jak to vypadá s nově 
zavedeným vytřiďo-
váním kovů ze 
směsného odpadu. 
Radíkov patřil mezi 
několik prvních loka-
lit, kde byly umístěny 
nové šedé kontejnery. Zkušenosti jsou dobré, 
město dále tyto kontejnery rozšiřuje na další 
stanoviště. Jedinou připomínkou je to, ţe je 
třeba z tašek a silonových sáčků kovové vě-
ci/obaly/ do kontejneru vysypat. Vhozené plasty 

ztěţují dotříďování kovů. Další novinkou jsou 
speciální kontejnery na pouţité rostlinné oleje z domácností (z fritéz apod.) v petlahvích, kanystrech 
apod., které se budou postupně dávat na stanoviště ve městě Olomouci.    

http://www.olomouc.eu/radikov
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                                                                                                                                           /zv/ 

MAŠEŘI VÁS ZVOU NA SVÉ ZÁVODY 
Hanácký mushers club si Vás dovoluje pozvat na závod psích spřeţení ve dnech 14.-15.11.2015 
v katastru Radíkov (start i cíl u ubytovny pod „věţí“) a Svatý Kopeček u Olomouce. Trať závodu nebu-
de zasahovat do obydlených částí vesnice, bude vedena po stávajících polních a lesních cestách.  
Start I. kola v sobotu ve 13.30 hod., plánované ukončení 17.30 hod. 
Start II. kola v neděli v 9.30 hod., ukončení ve 12.00 hod. 
  
V průběhu akce je přísný zákaz volného pobíhání psů.,Závod se koná za dodrţení řádu na ochranu 
zvířat, řádu sportu psích spřeţení a veterinárních podmínek. 
  
Pořadatel během a po ukončení akce uklidí trať, úvaziště a přilehlé okolí nejen po psech ale i pro 
ostatních účastnících závodu (diváci, závodníci..).  Za Hanácký mushers club Renáta Macková. 
                                                                                                                                                   /rm/ 

                                                                                                                                 
SOUSEDNÍ MĚSTSKÁ ČÁST SVATÝ KOPEČEK VYDALA ROČENKU 2014 

 
  
   V období prázdnin vydalo Statutární město Olomouc a KMČ 
č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček s podporou MMOl, odboru 
vnějších vztahů a informací Svatokopeckou ročenku 2014. 
Tato ročenka připomíná nejen události roku 2014, ale i čin-
nost a úspěchy Základní a mateřské školy, Matice Svatoko-
pecké a dalších subjektů, ale i kulatá výročí občanů. Má i 
obsáhlý příspěvek s názvem „Sladká tečka na závěr…“, kde 
je zpracována historie Lachovy a Benešovy cukrárny, coţ je 
zajímavé ohlédnutí do historie vzniku sladkostí na Svatém 
Kopečku i cukráren, které i dnes slouţí těm, kteří rádi mlsají... 
     Publikace se zmiňuje i o dalších aktivitách Svatokopec-
kých spolků a organizací. Ročenka je doplněna řadou hez-
kých fotografií. Na zpracování ročenky se podíleli Jan Neděl-
ník, Mgr. Miroslava Titzová a další přispěvatelé. Příznivci Sv. 
Kopečka se mohou zkusit obrátit na členy KMČ č. 25 Olo-
mouc – Svatý Kopeček, zda je ještě ročenka k dostání.   
 
Vlevo - Titulní strana vydané publikace 

 
                                                                                        /zv/   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
V RADÍKOVĚ PROBÍHÁ OPRAVA HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU DN 400 
MEZI VODOJEMY DROŢDÍN A RADÍKOV. 

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

na okraj Radíkova se opravuje. Byl budován ně-

kdy v letech 1987-88  a prodělává v současné 

době zásadní opravu, a to čištěním vnitřku potrubí 

a provedení povrchové úpravy vnitřku cementová-

ním. Pouţití technologie čištění a nanášení se 

vyţaduje po určitých délkových úsecích a 

v oblou-cích provedením výkopů, otevřením 

potrubí pro technologii sanace. Bohuţel této 

stavbě se nevyhne ani zastavěná část Radíko-

va a dochází k rozkopávkám komunikací a 

chodníků. KMČ je v kontaktu se stavbyvedoucím. 

Bohuţel kaţdý zásah do asfaltové plochy je spo-

jen s následným propadáním výkopů, V násled-

ném období problémy s propadáním vozovky mnohdy i po 3 leté záruce pro zhotovitele. Definitivní 

úprava komunikací by snad měla být provedena na jaře 2016.  Stavbu realizuje po výběrovém řízení 

firma MEBIKAN spol. s r.o., Masarykova 125/368, Ústí nad Labem-město. Z rozhodnutí o omezení 
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provozu na místních komunikacích/dopravní značení apod. vyplývá, ţe toto je povoleno od 6.10. do 

20.11.2015.   Veškeré práce by dle sdělení stavbyvedoucího měly být hotovy v zástavbě Radíkova do 

konce listopadu 2015.                                            

                                                                                                                                                         /zv/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPUSTEK NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI MEZI SV. KOPEČKEM A RADÍKOVEM 
JE OPRAVEN 

     Asi před dvěma roky KMČ upozornila správce komunikace TSMO a.s na zhoršující se propady 

propustku na krajích vozovky. Na tuto informaci navazovalo vyčištění nánosů na začátku a na konci 

12 m dlouhého propustku. Posouzením 

stavebnětechnického byl pověřen vybraný 

specialista, vnitřek starého propustku byl 

zdokumentován kamerou. Nic zázračného 

se nedalo čekat od propustku, který byl 

budován asi jiţ v době výstavby silnice ze 

Sv. Kopečka do Radíkova. Jak uvádí histo-

rie, byla výstavba ukončena v roce 1922 aţ 

po pevnůstku. Moţná zkušenosti s vodou 

vedly k dodatečné výstavbě propustku i 

později. V roce 2014 byla oprava zařazena 

do plánu TSMO a.s. na rok 2015. Realizaci 

zajistila specializovaná firma a vše bylo dokončeno 

v říjnu 2015. Výstavbu jsem sledoval, průběţně doku-

mentoval a pro mě nejzajímavější byl otevřený výkop, 

kdy na bocích výkopu byly zřetelně vidět „jako letoros-

ty“ jednotlivé vrstvy vozovky, jak přibývaly při opravách 

nebo rozšiřování komunikace. Radíkovský lom (místní 

skalka) byl otevřen v roce 1918 právě pro budování 

této silnice. Vrstva štětu (hrubého kameniva) hned na 

rostlé hlíně byla prvním zpevněním původního terénu 

právě kamenem z místního lomu. Provedenou opravou došlo ke zlepšení bezpečnosti a to zejména 

pro průjezd autobusů MHD, těţké nákladové dopravy i pro osobní vozidla která v tomto kritickém mís-

tě míjela protijedoucí vozidlo.                                                                        /zv/                                                                       

                                                                                                                                                                         

ZEPTALI JSME SE I ZA VÁS NA ČEZ DISTRIBUCE, JAK JE TO S „KVALITOU“  
DODÁVANÉ ELEKTŘINY 

       Přesto, ţe řada odběratelů elektřiny má různé dodavatele, tak výrobce a distributor je v drtivé 
většině ČEZ. Proto také odpovídá za deklarované parametry dodávané elektřiny. Standardně by mělo 
být napětí 230 V a kmitočet 50 Hz. Aby se do těchto hodnot vešli, jsou dané celkem volné tolerance.  
U frekvence je to ± 1% po 95 % roku. S tím si asi většina domácích spotřebičů poradí. Horší je to u 
napětí, tam je tolerance ± 10 %! Jinak řečeno – můţete mít doma napětí 253 V, kdyţ jste blízko trafo-
stanici nebo taky 207 V, kdyţ jste naopak moc daleko a je to pořád v normě. Na takové extrémy uţ 
spotřebiče reagují hůře a u citlivých strojů jako jsou počítače, televize, myčky atp. můţe dojít 
k poškození. Co je ale nejhorší, tak jsou to dva extrémy. První z nich je přepěťový ráz, který můţe 
zlikvidovat elektroniku ve spotřebičích. Druhý extrém je krátkodobý výpadek elektřiny. Ten má neblahý 
vliv zejména na počítače. Notebooky si s tím poradí, protoţe mají svoji baterii, která toto období pře-
klene. U stolního počítače můţe dojít ke ztrátě dat nebo i k větší poruše. Zaznamenal jsem v minulosti 
několik podobných výpadků (1.12.2014, 19.12.2014, 21.3.2015 a 30.3.2015). To mě přinutilo koupit 
záloţní zdroj s přepěťovou ochranou. Tato tzv. UPSka má svoji paměť, která zaznamenává hodnoty 
napětí, výpadky a přepětí, takţe se dá na monitoru zobrazit, jakou kvalitu nám ČEZ posílá. 
       Podal jsem reklamaci na kvalitu dodávaného proudu, zejména na krátkodobé výpadky. Po někol i-
ka měsících mě odpověděli z Děčína, kde sídlí ČEZ Distribuce, ţe se jednalo o „reakce zkratových 
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ochran způsobených námrazou a dalšími poruchovými stavy na nadřazené napěťové soustavě, a na 
vedení VN 22 kV v napájecí soustavě kolem Olomouce“. Za výpadky způsobené vyšší mocí se omlu-
vili a poděkovali za pochopení a toleranci v dané věci. Jinak řečeno – můţe se to kdykoli opakovat. Je 
pravda, ţe jsou to celkem malé problémy proti tzv. „BLACKOUTu“ = totálnímu výpadku elektřiny na 
rozsáhlém území. Coţ nám reálně hrozí například při silném větru v oblasti Baltického moře, kde mají 
Němci svoje farmy větrných elektráren a tento přebytek proudu k nám vletí propojenou soustavou. 
Naši dispečeři v rozvodnách uţ zaţili nejednu horkou chvilku, aby nedošlo ke kaskádovému výpadku 
proudu na celém území státu. 
                                                                                                                                                    /jb/ 

POČASÍ LEDEN AŢ ZÁŘÍ 
   V létě padaly teplotní rekordy, a to na více neţ polovině ze 138 meteorologických stanic v republice.  
Dne 8.7. se přes naše území prohnaly silné bouřky. Během noci uhodilo přes 51 tisíc blesků. Některé 
z nich způsobily i poţáry a pády stromů a větví. Energetická společnost ČEZ vyhlásila v okresech Ústí 
nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Ostrava a Karviná kalamitní stav, protoţe se zde tisíce domácností 
ocitly bez elektřiny. Nás to naštěstí minulo. 
Tabulka teplot a sráţek za období leden aţ září 2015  
(data z měřící stanice Univerzity Palackého Olomouc, umístěné na Sv. Kopečku a srážkoměru Magistrátu města 

Olomouce umístěného v Radíkově v  lokalitě Boží muka) 

měsíc datum 
maximální 
teplota °C 

datum 
minimální 
teplota °C 

průměrná 
teplota za 
měsíc °C 

srážky 
celkem v 

mm 
deštivé dny 

leden 10.1. 12.5 7.1. - 8.8 0.98 48,2 16 

únor 15.2. 11.2 8.2. -5.07 1.36 28.6 13 

březen 25.3. 19.9 23.3. - 3.06 5.68 47 10 

duben 25.4. 24.8 5.4. - 1.62 9.91 22.6 12 

květen 12.5. 25.44 3.5. 4.99 13.86 69.6 17 

červen 13.6. 33.72 20.6. 7.85 17.92 81.4 10 

červenec 22.7. 34.22 11.7. 7.22 22.02 48.2 12 

srpen 9.8. 35.01 20.8. 11.3 23.63 37.4 8 

září 1.9. 30.17 22.9. 5.83 15.59 31.8 13 

 
      Počty deštivých dnů se zdají být větší, ale uvádím zde jako den s deštěm i kdyţ napršelo třeba jen 
0.2 mm, coţ bylo velmi časté. Vody nám napršelo velmi málo a horké počasí sucho ještě znásobilo. 
Úroda byla zasaţena, bude to mít neblahý vliv na ceny potravin, také chmele je polovina běţné skliz-
ně, takţe se to dotkne i našich hasičů.  A prognóza na příští rok je ještě horší. 
Předpověď 
Extrémy teprve přijdou. Příští dva roky budou kvůli kombinaci neustále se zvyšujících emisí skleníko-
vých plynů a meteorologické anomálie známé jako El Niňo pravděpodobně nejteplejšími v historii mě-
ření. To povede k suchu v Evropě, na jihu Afriky, na východě Asie či na Filipínách a naopak k tragic-
kým záplavám a sesuvům půdy v Jiţní Americe. 
Část léta v evropském mírném podnebném pásmu můţe být paradoxně chladnější, celoroční průměr 
ale bude citelně vyšší a především sušší. Kam aţ tyto změny povedou, přičte-li se i podíl člověka, si 
ale nikdo netroufne odhadovat.                                                                                                     /jb/ 
 

Víte, ţe . . . . 

……oproti předcházejícím rokům se opravné 
práce na místních komunikacích hodně protáh-
ly. Důvodem bylo i to, ţe komise měla v plánu 
řadu drobných oprav a je i mnoho zakázek pro 
dodavatelské firmy. Bohuţel aţ teprve nyní 
v říjnu by měly být dokončeny práce na asfaltu 
ul. Zedníkova, výměna příčného sběrače na 
ulici U Skalky, a oprava ulice Přehradní, kde 
jsou jiţ značné výmoly. Věřme, ţe TSMO a.s. 
slibům dostojí….. 
……na popud KMČ musela být řešena černá 
skládka. Občané začali odkládat různý nepo-

třebný objemný materiál ke kontejnerům u pro-
dejny HRUŠKA. Tuto divokou skládku řešil 
odbor ŢP MMOl a TSMO a.s. i se svým místním 
pracovníkem. Předpokládáme, ţe se situace 
nebude opakovat a ţe občané, chataři i chalu-
páři svým chováním pomohou k tomu, aby 
v Radíkově byl pořádek a čisto… 
……letošní tropické léto postihlo i Radíkov. 
Vysoké teploty, tropické noci ve 32. a 33. týdnu 
nám všem daly opravdu zabrat. To vše dokla-
dují i odborné statistiky v celé ČR. Nechtěnou 
kuriozitou byl dne 10.8.2015 v cca 15 hod. ne-
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obvyklý cca 10 min. trvající poryv větru ze seve-
ru, který vyvracel a lámal stromy na některých 
zahradách, ale především v okolním lese kolem 
Radíkova. Dle sdělení revírníka ze Sv. Kopečka 
byl zasaţen úsek lesa od ZOO aţ po pevnůst-
ku. To bohuţel lesům v blízkém okolí, které 
jsou zmítány kůrovcem i vlivem sucha, vůbec 
nepřidalo a opět prořídly…. 
…… první chladná rána se objevila 21. a 22.9., 
kdy teploměr na budově Náprstkova 1 ukazoval 
v 7:00 hod. 0 st.C a druhý den 2 st. C. V dalších 

dnech se objevila i ranní jinovatka na loukách u 
potoka. Do stanu to uţ opravdu nebylo….. 
……..za zhotovitelskou firmu pro zpracování 
dokumentace stavby týkající se opravy místní 
vodárenské nádrţe byla vybrána firma AgPOL 
a.s. Olomouc (Ing. Sáblík). Je uzavřena smlou-
va o dílo na realizační dokumentaci s termínem 
zpracování do 30.11.2015. Z dokumentace by 
měly vyplynout i náklady na opravné práce, 
které by měly následovat v závislosti na rozpoč-
tu města v dalším období…   
                                                                                  /zv/                                                   

 
Společenská kronika.   
 

Narozeniny oslaví /oslavili/ :                      
Říjen: Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Jan Bednář Ing. 
 
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Karel Snášel, Jitka Dosedělová, Marie 
Eichlerová, Marie Krumpholcová, Věra Kubáčková, Františka Prášilová, 
Mario Hanzlík  
 
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jiří Vlček, Jarmila Odstrčilová, Imrich Kulčár, 
Milena Vašáková, Jarmila Nemravová  
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů nebo 

dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do 

Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné legislativy magistrát 

komisím městských částí v této oblasti informace neposkytuje. Tímto se omlouváme těm, na 
které jsme nechtěně „zapomněli“, ať už při narozeninách nebo při narození dítěte….       

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.   
 Pozn.: KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří ţijí v blízkém 
Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.    
                                                                                                                                                                                              /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sdělení občanům:                                                                                                                 

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce 

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 poradit, 

kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté se 

vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej 

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. - Ra-
díkov, 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)    
     Je tady podzim, večery se nám prodluţují, dokončujeme práce na zahradách a tak snad občas 
zvítězí kniha nad televizí a počítačem. Můţete se 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 Olomouce. Hezké podzimní chvíle s knihou Vám přeje pí.Večeřová.  
 

http://www.kmol.cz/radikov
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2)  Pravidelný svoz komunálního odpadu: Zůstává zachován interval 1 x 14 dní (komunální odpad 

středa - sudé týdny). 

3)  Omezení svozu biodpadu v zimním období (prosinec 2015 – březen 2016). Sdělení MMOl-ŢP  
      Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240 - litrových nádob ve městě Olomouci 
bude ukončen s dnem 18.12.2015., dále v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně.   
      V Radíkově bude následovat svoz v pátek dne 22.1.2016, 19.2.2016, 18.3 2016 - a dále jiţ 14-ti 
denní reţim svozu. 
 K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 
2016.  
      Upozorňujeme občany, ţe větší mnoţství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopo-
pelnic! Takto odloţený odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší mnoţství biood-
padu je nutné odvézt do sběrových dvorů. 

      Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor ţivotního prostře-
dí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr 

Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu 

4)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova bude ukončen 
dnem 28.října 2015. Jakékoliv další odkládání odpadu včetně objemného je zakládáním černé 
skládky s moţným zahájením správního řízení a navazujícím postihem. 

5)  Zimní období se blíţí a raději předem upozorňujeme na to, abyste omezili parkování na veřej-
ných místech především na zúţených místních komunikacích. Vozidla zimní údrţby nebudou rizko-
vat poškození stojících vozidel a údrţbu ve vaší ulici neprovedou.   

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

7)  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.   

8)  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. 
                                                                                                                                                                               /zv/              

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
          
        Po letním krásném počasí se jiţ brzy hlásí podzim a my 
budeme opět přizpůsobovat naše schůzky i danému počasí.  
V srpnu jsme byli pouze na výletě v Šumperku, kde od května 
probíhala pěkná výstava především pro ţeny. Jmenovala se "V 
čem jste se dámy vdávaly",  ale jistě měla úspěch i u muţské 
menšiny. 
   My ţeny jsme obdivovat i pouţité látkové materiály a druhy 
střihů. Po prohlídce pěší zóny jsme i s muţi absolvovali výstup 
na rad-
niční věţ 

a protoţe byla krásná viditelnost, byl vidět i 
Praděd bez dalekohledu. Šumperk  má pano-
ramatické okolí. 
       Začátkem září jsme si naplánovali pěknou 
projíţďku  na výletní lodi po Moravě, která se 
jmenuje  OLOLOĎ. Kdyţ jsme se po telefonic-
ké domluvě dostavili do přístavu, divili jsme se, 
jaký je o plavbu zájem. Před nám byli klienti 
oční školy z Litovle se svými průvodci a byl jich 
veliký popčet. Proto jsme se domluvili, ţe bude 
lepší, kdyţ naše skupina přijde následující den 
a plavbu dostaneme „grátis“. Přistoupili jsme na 
slib, který opravdu dodrţeli. 
        Také jsme se účastnili branného závodu v 
ZOO, který pořádala Městská policie. Trať i 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
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otázky měli dobře připravené a tak vše proběhlo ke spokojenosti pořadatelů i závodníků. Náš Klub se-
niorů postavil dvě druţstva do celkového počtu 21muţstev. Umístili jsme se na pěkném 3. a 4. místě. 
        MMOl pořádal pro seniory zájezd do Frýdku-Místku spolu s exkurzí do nového podniku 
 MARLENKA. Je to jiţ dobře známá značka, která nás se svými sladkými výrobky potěší. Druhým bo-
dem byla návštěva zámku  a pak cestou domů nákup pravých valašských frgálů.  
      Ke Dni seniorů se opět chystá velká spousta akcí, takţe si budeme vybírat a o tom vás budu infor-
movat příště.                                                                                                  
                                                                   Pěkný a slunečný podzim nejen seniorům, ale všem občanům   
                                                                                       přeje vedoucí Klubu seniorů                                             
                                                                                                                                                                            /fp/     

                                                                                                                                                                                                                                                   

Městská policie je tu pro vás a dokáţe i poradit….   
 
Stráţníci upozorňují na rizika podomního prodeje 

Scénář návštěvy podomního prodejce bývá obvykle velmi podobný. U dveří 
zazvoní elegantně oblečený muţ či ţena a snaţí se vám nabídnout nějaký pro-
dukt. Můţe to být domácí spotřebič, telefonní tarif, pojištění nebo nová smlouva 
na dodávku energie. Prodejci vypadají velmi důvěryhodně a dělají vše proto, 
abyste je sami pozvali do svého bytu či domu. Dále se situace odvíjí od skuteč-
nosti, zda máte před sebou opravdového prodejce či nikoliv. Můţe se totiţ také 
stát, coţ potvrzuje policejní praxe, ţe se ve skutečnosti nemusí jednat 

o podomního prodejce, ale o obyčejného zloděje, který chce zneuţít vaší důvěry k tomu, aby se dostal 
do bytu a především k vašim penězům.  

Prodejci pouţívají dobře promyšlenou psychologickou taktiku, aby své potencionální zákazníky pře-
svědčili pro rychlou koupi nabízených produktů. Vše se odehraje velmi rychle a lidé si aţ později uvě-
domí, ţe vlastně zakoupili něco, co je předraţené, a pro ně i nepotřebné. Velmi ohroţeni tímto nekalým 
jednáním jsou senioři, neboť snáze podléhají nátlaku podomních prodejců, kterým jde jen o vlastní zisk. 
Proto se tito často nepoctiví prodejci uchylují k neseriózním praktikám, kdy např. nutí k okamţitému 
podepsání smlouvy, sdělují nepravdivé informace a v některých případech i falšují podpisy na smlou-
vách.  

Jak se můţete před tímto jednáním bránit? Především neotvírejte dveře bez toho, aniţ byste se 
přesvědčili, kdo je vlastně za nimi. Důrazně odmítněte učiněné nabídky a ihned zavřete dveře. Nepouš-
tějte neznámé lidi, ať uţ se jedná o jakoukoliv záminku, do svého bytu či domu. 

Vzhledem k převaţujícím rizikům podomního prodeje stále častěji přistupují představitelé měst a 
obcí k tomu, ţe tento druh nabídky zboţí či sluţeb zakazují. Nejinak je tomu i v Olomouci, kde tuto pro-
blematiku upravuje Nařízení č. 7/2013 statutárního města Olomouce, kterým se vydává trţní řád. Zde je 
v článku 4 výslovně uvedeno: „Podomní prodej  a poskytování sluţeb se zakazují na celém území statu-
tárního města Olomouce“.  

Pokud se setkáte s takovým způsobem prodeje, neváhejte a oznamte toto protiprávní jednání pro-
střednictvím tísňové linky Městské policie Olomouc č. 156. 

 
Branný závod pro seniory jiţ má své vítěze 
        Středeční dopoledne 16. září 2015 se odehrálo ve znamení přátelského soutěţení mezi aktivními 
seniory, kteří se zúčastnili dalšího ročníku 
branného závodu na Svatém Kopečku u 
Olomouce. Závodu, konaného pod záštitou 
primátora statutárního města Olomouce a 
jehoţ pořadatelem byla Městská policie 
Olomouc, se zúčastnilo celkem 21 tříčlen-
ných druţstev.  
          Na trase v délce přibliţně 4 km, plnili 
senioři na jednotlivých stanovištích úkoly 
z oblasti topografie, zoologie, botaniky, 
tábornictví, historie a činností spojených s 
mimořádnými událostmi. Také stříleli ze 
vzduchovky, házeli granátem i šipkami a 
pod starostlivým dohledem členů neziskové 
organizace ZČ HB Salamandr zdolávali 
lanovou dráhu.  
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  Branný závod, kterému přálo také počasí, se nesl v duchu přátelské atmosféry a senioři společně strá-
vili příjemné chvíle v krásném prostředí lesů okolo Zoologické zahrady. Zvítězili tak vlastně všichni zú-
častnění. Přesto však byli po ukončení branného závodu vyhlášeni a oceněni ti nejlepší. 
Výsledky: 
1. místo „Dravci“ 
2. místo „Chataři Droţdín“ 
3. místo „Lesanky 1“ 
Partnery akce byli: HZS Olomouckého kraje, BESIP, Český červený kříţ, ZČ HB Salamandr a ZOO 
Olomouc, kterým tímto vyslovujeme poděkování. 

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 vodě, uspořádali 
jsme akci Ahoj prázdniny, měli jsme poţární dozor na Lito-
velském otvíráku, byli jsme na Slovensku v Rusovcích, byla 
zdařilá drakiáda, získali jsme další vybavení pro sbor….. ) 
 

 Červenec 2015 - Radíkovští hasiči na vodě  
Na letošní vodáckou výpravu vyjely posádky zástupců hasičského sboru jiţ 

v polovině července. Premiérově jsme vzali naše nové lodě – Gumotex Pálava, poříze-
né z dotace MMOl. Nejen kvůli nízké úrovni sráţek, ale také díky výběru řeky, to byla dobrá volba. Jak 
všichni víte, vody bylo letos opravdu velmi málo a do poslední chvíle jsme zvaţovali, na jakou řeku vůbec 
vyrazíme. Chtěli jsme na Slovensko, ale díky suchu to nevypadalo dobře. Naštěstí pár dnů před naším od-
jezdem spadlo několik málo kapek. Letošním cílem se stala řeka Poprad a její meandry na slovensko-
polském pomezí. Při studiu mapy nám vycházela ideální trasa z Chmelnice do Pivnice, coţ jsou názvy 
vesniček leţících na řece. Přes vodácký server jsme našli ubytování v kempu v „Penziónu u financa“ 
v obci Malý Lipník. Jiţ podle názvu bylo zřejmé, ţe budeme spát těsně u hranic a jak jsme se i později 
dozvěděli, objekt v minulosti patřil pohraniční stráţi. Majitel objektu, bodrý výchódňár Johan nás srdečně 
přivítal a po 3 dny nám poskytl perfektní servis, coţ jsme mu oplatili útratou v místním lokále. Celkem jsme 
splavovali 2 etapy. Díky stavu vody jsme museli původní plán upravit a tak jsme začali u obce Plavnica. 
Řeka se klikatila mezi kopci a ze slovenské strany jsme se přes den ocitli v Polsku a na večer se vrátili 
zpět na Slovensko k „financovi“. Druhá plavba byla z Malého Lipníka do Mníšku nad Popradem, trasa ved-
la z větší části na území Polska. Odpočinkový den jsme věnovali návštěvě Bardějova s historickým ná-
městím a krátce jsme se zastavili v Bardejovských kúpeloch. Celkem jsme splavili cca 50 km. Oproti čes-
kým řekám jsme potkali minimum vodáků, a tak jsme si mohli uţívat klidu a pohledu na majestátné volav-
ky. Zúčastnili jsme se také folklórních slavností, které pořádala místní Rusínská komunita. Slavnost vrcho-
lila zapálením vatry vysoké více neţ 5 metrů. Jako staří hasiči jsme se shodli, ţe takový „fajer“ jsme ještě 
neviděli. Nové lodě se osvědčili, nováčci se zapojili do posádek, výlet se vydařil a tak věříme, ţe příští rok 
na vodu vyrazí třeba více hasičů s dětmi – vybavení jiţ na to máme!                                                  /pb/                                                                                                                                                                    

 8.srpna 2015 - Litovelský Otvírák 2015  
         Náš sbor jiţ tradičně zajišťoval hasičskou ostrahu na dnu otevřených dveří Pivovaru Litovel. 11. 

ročník Litovelského otvíráku je jedna z největších kulturních akcí regionu, která letos vyšla na 8. srpna a 
opět se konala od dopoledních hodin na ploše téměř celého areálu litovelského pivovaru. Ostrahu zajišťo-
vali Pavel Hudec, Radek Říha, Tomáš Řezníček, Pavel Bernard, Aleš Morbitzer a Jirka Švestka, který ce-
lou akci koordinoval. Počasí pořadatelům přálo, ale nám tropická teplota kolem 35 stupňů zvyšovala moţ-
ná rizika vzniku poţáru. Nejvíce jsme se soustředili na stánky s rychlým občerstvením (zabezpečení to-
penišť a plynové bomby) a večer ještě vše gradovalo 15-ti minutovým ohňostrojem, kde hrozilo vznícení 
okolní suché vegetace a zranění neukázněných návštěvníků, neboť ohňostroj probíhá v bezprostřední 
blízkosti festivalu.  Nakonec jsme si připsali malý zásah u ohňostroje, kdy Radek Říha bleskově uhasil ma-
lé vznícení ohně od rozţhavených petard  na vlečce plné odpadků. 

Jako doprovod s námi byl Karel Jílek, který se zapojil do doprovodné akce pořadatelů „s Gustavem kří-
ţem kráţem“. Ve vlastním litovelském zpravodaji, organizátor nachystal celostránkovou kříţovku, za kte-
rou úspěšný luštitel obdrţel zdarma chloubu litovelského pivovaru 13 - ti stupňové pivo Gustav s obsahem 
alkoholu 6,0%. I v našem sboru překvapila tato specialita pár bratrů svojí silou. Ovšem Karel je Karel. Za 
podpory celé rodiny (babička, manţelka a 2 dcery), sesbírali a vyplnili 16 kříţovek. Sám Karel pak během 
dne  pokořil 14 Gustavů a 2 rozdal. 

 15. srpna 2015 - Tradiční fotbalové utkání Ženatí : Svobodní  na Horním hřišti.     
         Po roční pauze se opět uskutečnil tradiční zápas ţenatí  : svobodní. Letos proběhl 15. srpna a 

volně pokračoval oslavou 40-tých narozenin našeho bratra Honzy Rudického.   Dle předzápasových úvah 
měl být zápas jen pouhou formalitou, spíš společenským setkáním (přechod Aleše Morbitzera mezi ţe-

mailto:mluvci@mp-olomouc.cz
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naté, málo svobodných fotbalistů, niţší fotbalovost 
svobodných …). Ale realita byla „naštěstí“ jiná. Dravé 
mládí vyrovnalo fotbalovou kvalitu ţenatých  a došlo 
na krásný fotbalový zápas, který se rozhodl teprve 
v posledních 10-ti minutách z 90-ti. Přesné konečné 
skóre si nikdo 100% nepamatuje, ale mohlo by se 
pohybovat kolem 13 : 9 pro ţenaté.                     /am/ 

 29. srpna 2015  Ahoj prázdniny!  - ak-
ce nejen pro radíkovské děti      Na sobo-
tu 29. srpna jsme připravili pro děti odpoledne se 
spoustou her a zábavy. Celkem bylo nachystáno 10 
disciplín propojených finanční motivací. Za úspěšné 
zdolání stanoviště byly děti odměněny „hasičskými 
korunami“, za které si v hasičské prodejně mohly 
koupit sladkosti a různé drobnosti. Vítěz nebyl, ale děti se dobře a se zájmem bavily. Sportovalo se na la-
ně, házelo, střílelo ze vzduchovky, byla zde výtvarná dílna, něco i z hasičského oboru. Ke svezení byl 
připraven poník ze ZOO, který se celé odpoledne nezastavil a vozil děti. Štěstí mohly děti vyzkoušet i na 
dětské tombole. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení nejen pro děti, ale i pro dospělý doprovod. 
Počasí nám přálo a strávili jsme příjemně poslední prázdninovou sobotu.                                         /kl/ 

 .29. srpna 2015 – Hasičská „foto a video soutěž 2015“  vyhodnocena 
Novinkou letošního ročníku Netradiční soutěţe byla di-

vácká soutěţ. V kategorii foto a video jsme nabídli veřejnosti 
prostor ukázat pořízené záběry z letošního ročníku. Sešly se 
velmi povedené záběry a video záznamy. Porota z došlých 
vybrala nejzdařilejší a ty umístila na hasičský web. Vlastní 
hlasování probíhalo formou ankety, kdy návštěvníci mohli dát 
hlas přes web SDH Radíkov právě svému favoritovi. Soutěţ 
probíhala takřka celé prázdniny.  

V kategorii VIDEO – zvítězila děvčata ze smíšeného týmu 
CHVÁDROŢ a v kategorii FOTO – vyhrála domácí fotografka 
– Vlasta Solařová, za kterou převzal cenu starosta místního 
SDH Mirek Nemrava. Všem zúčastněným (fotografům, kame-
ramanům a hlasujícím) děkujeme za podporu této akce. 

Starosta sboru předal na zábavném odpoledni „ Ahoj prázdniny“ vítězům drobné dárky od Pivovaru Litovel. 

 1. září 2015 - Hasiči na náměstí  
 Jiţ tradičně se začátkem nového školního 

roku setkali dobrovolní hasiči města Olo-
mouce a Městská policie Olomouc nejen 
s dětmi, ale i veřejností, aby předvedli 
ukázky hasičské techniky, poţárního úto-
ku, laserovou střelnici nebo koupel v 
hasičské pěně. Setkání se konalo pod 
záštitou náměstka primátora Martina Majo-
ra. 

Bylo moţné vidět také ukázku techniky městské poli-
cie či si otestovat simulátor opilosti. Děti si mohly vyzkou-
šet skákací hrad a malování na obličej, nebo skládání ná-
bojnic, hru chyť si zloděje nebo protiúderový komplet. 

Součástí akce byl i slavnostní nástup hasičských jed-
notek a vyhodnocení soutěţe mladých hasičů. 

Za náš SDH Olomouc - Radíkov se hasičského odpoledne účastnili: velitel – Švestka Jiří, koš – Řezní-
ček Tomáš, spoj savic (naraţeč) – Klíma Radek, stroj – Snášel Pavel, rozdělovač – Langer Vladislav, 
proudy – Foukal Aleš, Mičkal Jan.                                                                                                          /zv/ 

 5. září 2015 – zahraniční akce  „ XXVIII. Ročník soutěže s historickou stří-
kačkou Bratislava – Rusovce 2015“ 

Ráno 5.září vyrazila jiţ po několikáté parta nadšenců z našeho a droţdínského sboru  na netradiční 
soutěţ s historickou hasičskou technikou do městské části Bratislavy – Rusovců. Jmenovitě Pavel a Lukáš 
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Hudcovi, manţelé Hanka a Karel Jílkovi, manţelé Klárka a Laďa Langerovi, Kristýna Přinďišová, Radek 
Klíma a Čenda Prudký. 

Zastavili jsme se ješ-
tě v Olomouci-Droţdíně, 
kde jsme doplnili po-
třebný počet soutěţí-
cích. Cesta uběhla a 
bylo deset hodin, kdyţ 
jsme stanuli před hasič-
skou zbrojnicí v Rusov-
cích na Slovensku. Po 
krátkém přivítání jsme 
se přemístili do krásné 
zámecké zahrady na 
své působiště z let mi-
nulých. 

Před hasičskou 
zbrojnicí bylo jiţ veselo 
a všichni jiţ netrpělivě   

         Hanácký okrsek při přípravě základny s ručním čerpadlem z r. 1905             čekali na rozlosování  po-
řadí v soutěţi. Velitelé jednotlivých sborů vklouzli do „vnútry“ a čekali na pokyny velitele soutěţe, jak se 
uvede, jelikoţ tento rok byla změna ve vedení. Jaké bylo naše překvapení, kdyţ bylo vše při starém a uví-
tací řeč přednesl nám všem známý Viktor. S omluvou vysvětlil, ţe se nový velitel pasoval do role elektriká-
ře a opravuje vzniklou situaci na závodišti.  

Průvod sloţený ze všech soutěţících sborů si zaslouţeně uţíval nevšedního zájmu místních obyvatel 
a pořadovým krokem se vzorově přemístil obcí do předem vyzdobené zahrady. Bylo se opravdu na co 
koukat. Po rozchodu se mohlo pokročit v programu a rozběhnout vlastní soutěţ.  

Netrvalo dlouho a na závodiště vyběhli jako kaţdoročně místní hasiči aby nám všem ukázali, jak to má 
vypadat. Skvělým časem všem aspirantům na posty nejvyšší sfoukli vítr z plachet. My hleděli v tichém 
úţasu. Brzy jsme přišli na řadu i my. S časem 50,40 setin vteřiny jsme se umístili průběţně na sedmém 
místě. Během soutěţe proběhla ještě malá korekce výsledků a celkově desáté místo nám bylo zaslouţe-
nou odměnou. Na vrchol se uhnízdili bratři z DHZ Jarovce s časem 37,81 setina vteřiny, druzí skončili do-
mácí z DHZ Rusovce s časem rovných 44 vteřin a třetí se umístili s časem 46,38 setin vteřiny naši staří 
známí z Maďarska – Dunakility. Další zástupci z Moravy a naši kamarádi z SDH Škrdlovice se umístili sko-
ro aţ na samém chvostu startovní listiny a to na třináctém místě. Za nimi jiţ byli jen důchodci a vyslouţilí 
matadoři s názvy V.I.P. a Elita. 

Na závěrečném nástupu se rozdali všem soutěţícím sborům diplomy a poháry na památku právě 
ukončeného XXVIII. ročníku atraktivní netradiční soutěţe. Hanácký okrsek nezůstal nikomu nic dluţen a 
prostřednictvím naší sestry Dáši Prášilové obdařil kaţdého zástupce přítomných sborů upomínkovým ba-
lením z Litovle a to čtyřmi kusy výborného lahvového Moravanu. Všichni přijali s povděkem.  

Prohlídka městem bylo jako četba v dobrodruţné knize, otočíš list a vše je jinak. Pošmourné počasí na 
nábřeţí Dunaje nevěstilo nic dobrého a sem tam spadlo i pár kapek deště, ale po přemístění do centra his-
torie Bratislavy vše bylo zalité sluncem a hřejivé paprsky zalézaly pod promoklé kabáty. 

Zkušená průvodkyně nám poskytla nevšední podívanou na atraktivní místa a s podrobným výkladem 
obohatila naše vědomí o krásném hlavním městě Slovenska. Bylo se opravdu na co koukat, aţ oči pře-
cházely a nohy bolely. 

Po rozloučení na parkovišti s Viktorem a Dušanem bylo vše na svém místě a my spěchali domů. Moc-
krát děkujeme přátelé, tak zase příště na oplátku u nás !  Po příjezdu do místa naší dislokace a odhlášení 
operačnímu důstojníkovi jsme provedli nejnutnější uloţení věcí. Byl to pěkný, ale náročný víkend u kama-
rádů ve slovenských Rusovcích.                                                                                                            /čp/ 

 26. září 2015 - i radíkovští dobrovolní hasiči získali díky městu a kraji nové lepší 
vybavení 

Novou techniku a vybavení získali pro 
svou důleţitou práci olomoučtí dobrovolní 
hasiči. Vybavení a techniku pořízenou díky 
dotaci statutárního města Olomouce a Olo-
mouckého kraje jim předal 1. náměstek pri-
mátora Martin Major, do jehoţ gesce oblast 
ochrany obyvatelstva spadá. Současně se 
řeší také zřízení nové hasičské jednotky, 
která nahradí činnost zrušené poţární jed-
notky Českých drah. 

Velitelé jednotek dobrovolných hasičů 
převzali celkem 24 zásahových přileb 
Dräger, 4 dýchací přístroje Dräger a 4 ná-
hradní láhve k dýchací technice. Z této 
tace ještě do konce letošního roku obdrţí 
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hasiči v Topolanech motorovou pilu a hasiči v Radíkově plovoucí čerpadlo. Celkově přišlo toto vybavení na 
378 tisíc korun, Olomoucký kraj hasičům přispěl částkou 80 tisíc korun. 

„Nad rámec této dotace ještě město Olomouc pokračovalo s obměnou vybavení oblečení potřebného 
pro zásah,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Na pravidelné poradě velitelů si tak jednotky převzaly 
celkem 16 zásahových obleků Patriot, 16 párů zásahové obuvi Haix, třiačtyřicet pracovních stejnokrojů 
PS-II a 143 pracovních trik s nápisem „Hasiči“. Pro případ vzniku povodní a výcvik práce na vodě byl navíc 
v letošním roce zakoupen nafukovací člun s motorem,“ doplnil Jan Langr, vedoucí odboru ochrany. Nákla-
dy na obměnu těchto ochranných oděvů a nafukovacího člunu s motorem se vyšplhaly k částce téměř půl 
milionu korun.  Vedle předání vybavení a techniky se porada velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů 
města Olomouce zabývala i vznikem nové jednotky. „Nově zřízená poţární jednotka kategorie II, kterou 
schválilo zastupitelstvo města Olomouce na svém posledním jednání 14. září, svou činností vyplní ope-
rační potřebu po poţární jednotce Českých drah, která byla v minulosti zrušena,“ vysvětlil náměstek Martin 
Major. „Se vznikem nové jednotky se otvírá prostor pro získání nových zkušenosti ze zásahů, ale i dotací 
nejen z Krajského úřadu, ale i Ministerstva vnitra,“ dodal Martin Major.                                                 /zv/                                                                                                                                                                                                                                              

 Neděle  04.10.2015 – Drakiáda „U doubku 2015“ 
     Krásné babí léto se sluníčkem přineslo v neděli na pole kolem 

doubku alespoň trochu větru. Po několika bezvětrných roční-
cích byla tak šance pro děti i rodiče předvést své a nebo kou-
pené létající draky nebo další stvoření. Zájemců o pouštění 
draků i přátelské setkání s kamarády a sousedy přivedlo na 
akci určitě 
přes 100 
účastníků. 

Hasiči 
připravili 
Velkou 

drakovou 
soutěţ, ohniště pro přinesené špekáčky, pro děti čaj 
a sladkosti, pro dospěláky byl tradičně dovezen bur-
čák od kamarádů z Kobylí. 
     Na místě byla také výtvarná dílna a děti měly 
moţnost se zabavit i výtvarnou akcí. Připravovali 
jsme i ceny pro vítěze. 
      Byla to jako vţdy vydařená akce, na které se se-
šlo hodně místních rodičů s dětmi, ale i příznivci a 
kamarádí hasičů z okolí. Poděkování patří všem, 
kteří akci zajistili, včetně vedoucích Mladých hasičů. Tak za rok na shledanou opět na drakiádě „U radí-
kovského doubku 2016“ .                                                                                                                           /zv/ 

 3. října 2015 - Holické kombajn 

        Uţ po čtvrté se v Olomouci-Holici v areálu za 
mateřskou školou a hřištěm konal souboj druţ-
stev i jednotlivců dobrovolných hasičů z blízkého 
okolí v netradičních disciplínách. Holické kom-
bajn je název soutěţe, která divákům předvedla 
opět dramatickou a zajímavou podívanou a sou-
těţícím perné chvilky. V soutěţi bojovala šesti-
členná druţstva na překáţkové dráze, která pro-
věřila dokonale fyzickou zdatnost, sílu i šikov-
nost. Borce čekaly například výstupy na vysokou 
věţ z lešení, převracení velmi těţké pneumatiky 
z nákladního tahače či rozmotávání hadic, a to 
vše při současném přenášení dvacetilitrového 
kanystru. Soutěţe se účastnilo celkem 8 druţ-
stev, včetně toho radíkovského. S ohledem na to, 
ţe se Radíkovu nepodařilo nasadit nejkvalitnější 

tým, skončili naši na 6. místě. Tak snad příště se podaří dostat na stupně vítězů. Zvítězili Bělkovice-
Lašťany.                                                                                                                                           /zv/ 

 Hasičské akce roku 2015 (co budou, sledujte termíny)            
-10.října -        Branný závod poţárnické všestrannosti mladých hasičů v Tršicích 
-                      námětové cvičení dle rozhodnutí odboru ochrany MMOl 
-30.října          Halloweenský lampionový průvod 
-29.listopadu  Rozsvícení vánočního stromečku  
- 5. prosince   Mikulášská nadílka 
-19. prosince  Výroční valná hromada 2015 SDH Olomouc – Radíkov   
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Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 
www.sdh-radikov.estranky.cz      

 
                                                                              /jk,čp, pb.,km, kl, web. Stránky SDH ,pro Zpr.upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                         

Sport 
Tým šipkařů –  
Stříkačka Radíkov  http://www.strikackaradikov.wbs.cz                            
       Šipkařům začala nová sezóna. Jak je poslední dobou jiţ pravidlem, opět s několika změ-
nami. Ta největší se bohuţel týká názvu druţstva. Vzhledem k loňské vynucené změně hrací-

ho místa (WIP bar na Ţiţkově náměstí v Olomouci) nám není umoţněno mít v názvu naši míst-
ní část Radíkov, tudíţ se druţstvo bude v nové sezóně jmenovat Olomoucká Stříkačka.  
Změny jsou i ve sloţení týmu: 
        Filip Hudec (předseda klubu), Zdeňka Nováková (vedoucí druţstva), Tibor Nagy (nově 

příchozí), Michal Škůrek, Pavel Hudec, Lukáš Hudec a Jaroslav Kováčik.  
       Los nové sezóny k nám moc přívětivý nebyl. Postupně se kromě zápasů v Olomouci objevíme i ve Střeni, 
Babicích, Bolelouci, Štěpánově. V Unčovicích jsme 19.9. odehráli prozatím jediný zápas, který skončil těsnou pro-
hrou 8:10. Nová sezóna je tedy před námi.  
                                                                                                                                                          /jk/                                                                                                                                                        

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

    Horké léto máme za sebou včetně grilovací sezony a vě-
říme, ţe vás zásobování naší prodejny uspokojilo. Horké léto 
na prodejně nebylo jednoduché, potili jsme se všichni a to i ve 
stínu zahrady nebo lesa. Bohuţel personál prodejny není 
stabilizovaný a tak mnozí z nás chodí do prodejny s tím „kdo 
tam dnes bude“.  
   Jak jste si zajisté všimli, podařilo se zajistit finanční krytí od 
SNO a.s. na provedení drobných zednických oprav na přístu-
pových místech do prodejny. Věříme, ţe bude moţné po 25 
letech existence provádět další opravy.  
     Buďte i nadále příznivci naší prodejny. Zde v prodejně 
HRUŠKA nakoupíte vše, co potřebujete.    
    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.          

                                                                                                                                                                                /zv/                                                                             

 Hospůdka U Pulce vás zve k posezení 
     Srdečně Vás zveme do znovu ote-
vřené místní hospůdky U Pulce. Kaţdý 
víkend pro Vás máme nachystané do- 
broty k pivu, přes týden domácí kuchyně 
a pivní speciály.  
 
K dispozici kulečník a šipky. 
 
Nová otevírací doba: 

PO – ČT: 12:00 – 23:00 
PÁ:  12:00 – 24:00 
SO:  9:00   - 24:00 
NE:  9:00  -  22:00 
 
Těšíme se na Vás - Laďa Gabrlík a Eva 
Sobotková 
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