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

Horní náměstí zaţilo vel-
kou hasičskou slavnost. 
 

 
 

 
 

 
                                                              

 
 
 

Děti se na akci Ahoj prázdniny dobře bavily… 
 
 Vlevo: ulice Pod Bořím dostává pomalu svou tvář….. 

 
ČEKAJÍ NÁS TYTO AKCE: 
 
-Komunální volby 5.- 6.10.2018   
-Zájezd na jiţní Moravu 20. října 2018 
-Fort Radíkov-bitva u Domašova 21.10.2018 
-Sběr šrotu 27.10.2018 
- a další zajímavé akce 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
29.6.2018 – 124. RMO  
-rozpočtové změny 2018 
-veřejné zakázky 
-KIDSOK-ţádost o projed-
nání slev pro ţáky, studen-
ty a seniory 65+ 
 
18.7.2018 – 125. RMO 

-MFO-navýšení příspěvků 
na provoz 
-majetkoprávní záleţitosti 

-studie proveditelnosti veřejných prostranství So-
kolská – Zámečnická 
-veř. zakázka Výstaviště Flora – venkovní mobiliář 
a veřejné osvětlení v Rozáriu 
-bytový dům Holečkova, sníţení energetické ná-
ročnosti budovy 
-rozpočtové změny 2018 
-petice ul. Vítězství 
-podchod Václavkova 
-Plán odpadového hospodářství (polopodzemní 
kontejnery, předcházení vzniku odpadů) 
-dotace v oblasti ochrany obyvatel 
-letecký den, organizace 
 
14.8.2018 – 126. RMO 

-veřejná zakázka tramvajová trať Sokolská, Zá-
mečnická, rekonstrukce komunikace a inţenýr-
ských sítí – projektová dokumentace 
-SNO a.s., převzetí sportovišť 
-OZV k dani z nemovitých věcí na rok 2019 
-petice „Zachovejme tradiční silnici na Sv. Kope-
ček“ 
-tramvajová trať Nové Sady, parkovací dům 
-Sigma, smlouvy 
-zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných 
hasičů 
 
28.8.2018 – 127. RMO 
-protipovodňová smlouva 
-modernizace varovného a informačního systému 
ochrany města Olomouce 
-územní studie Terrerovo náměstí 
-pořízení změny č. VIII. UPO 
 
4.9.2018 – 128. RMO 

-Topolová, navýšení kapacity parkovacích míst 
--rozpočtové změny 
-hospodaření se sráţkovými vodami 
-Sluňákov, financování 
-Moravské divadlo Olomouc, organizační zajištění 
 
18.9.2018 – 129. RMO (poslední jednání v uply-
nulém volebním období) 

-protipovodňová opatření 
-veřejná zakázka Radnice Olomouc-oprava fasády 
a věţe 

-studie revitalizace Ţiţkovo náměstí 
-změny jízdních řádů 
-změny kapacity škol, zrušení výjimky z počtu ţáků 
-Andrův stadion 
 
3.9.2018 – 21. ZMO  
-majetkoprávní záleţitosti 
-rozpočtové změny 2018 
-OZV k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 
-úprava OZV č. 2 o uţívání veřejných prostranství 
-změna ÚPO  č. IV a V, vydání 
-cyklodoprava – smlouva o spolupráci s obcí Sa-
motíšky a Bystrovany 
-ZOO Olomouc, změny přílohy 1 zřizovací smlouvy  
-informace o petici na zachování tradiční silnice na 
Sv. Kopeček 
-petice za zachování zeleně ul. Demlova  
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňovány  
pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov.    
Upozornění:  
 Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu  
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- 
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně  
osobních údajů v platném znění;  
- do úplné verze Usnesení mohou občané města 
Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizač- 
ním oddělení (1. patro radnice, dveře č.12).  
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce 
jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady 
zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.    

                                                                                                    
                                                                                     /zv/ 
 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 
Červenec 2018 (9.7.) 
-kontrola plnění usnesení z jednání KMČ 06/2018,   

-došlá a odeslaná pošta 
-problematika Východní tan-
genty 
-kladné rozhodnutí RMO dne 
19.6.2018 ve věci IZ HZ Radí-
kov, více účelový objekt, 
zpracování PD 
-realizace dalších opravných 
prací na místních komunika-
cích 
-jednání na odboru investice 

ve věci zahájení opravy místní vodárenské nádrţe 
-oprava regulace tlaku vody v prodejny HRUŠKA 
-problematika nekázně řidičů (parkování, nedodr-
ţování povolené rychlosti) 
  
Srpen 2018 (6.8.) 
-kontrola plnění usnesení KMČ ze dne 9.7.2018 
-zpracování a schválení podkladů pro odbor inves-
tic na rok 2019 
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-místní šetření s p. Čechem z TSMO a.s., naceně-
ní dalších opravných prací na místních komunika-
cích 
-problematika přístupu k chatové lokalitě Zahrád-
ky/samoty, bude místní šetření s MMOl 
-jednání se zástupcem odboru investic Ing. Ko-
courkem – objekt HZ Náprstkova 1   
 
Září 2018 (10.9.) 

-kontrola usnesení KMČ z 6.8.2018 
-příprava opravných prací na parkovišti (výměna 
obrubníků) ve IV/4 2018 
-dokončení úpravy /zkrácení/ střechy nad rampou 
u prodejny HRUŠKA. Kamiony opakovaně nabou-
rávaly převislou střechu 
-dokončení prací na vodovodní šachtici u prodejny  

-nerealizované vodorovné dopravní značení vrši-
na-začátek Radíkova (MMOl řeší 2 roky) 
-setkání náměstka PhDr. Urbáška s předsedy 
KMČ na radnici, poděkování za práci v minulém 
volebním období   

Plán jednání KMČ v r. 2018 
(pondělí 19,30 hod.)   

  8. října 
12. listopadu  
10. prosince 
Poznámka: Termín můţe být operativně změněn z důvodu 
zaneprázdnění členů v daném termínu.  Jednání  je 
v úvodní části veřejné. 
       Zápisy z  jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříň-
ce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově a 
na stránkách                              
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-

casti/radikov                                                 /zv/                                                
                                                                                                                               

OPRAVA RADÍKOVSKÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŢE SE S PROBLÉMY ROZBÍHÁ     
          Ve dnech 11. a 17.9. svolal investiční odbor magistrátu /Ing. Nejezchleba/ úvodní jednání a 
místní šetření k opravě vodárenské nádrţe na ul. Přehradní. Jednání se účastnili zástupci TSMO a.s., 
zástupce realizační firmy, zástupce KMČ a rybářského svazu. V pondělí 17.9. bylo rozhodnuto o zahá-
jení vypouštění vody v první fázi sníţení hladiny o 1 m, následně posouzení stavu břehů a výskytu 

ţivočichů. Vše je nakonec jinak. 
          S ohledem na informaci o nutnosti provede-
ní průzkumu výskytu chráněných ţivočichů (raci, 
škeble a jiné) muselo být sniţování hladiny zasta-
veno. Nastoupí zoologové a zpracují podkladovou 
zprávu, kterou bude muset investor předloţit na 
odbor ţivotního prostředí Krajského úřadu Olo-
mouc k vydání „rozhodnutí“, které po určité době 
nabude právní moci. Bohuţel se správními lhůtami 
se dostáváme do předvánočního období. Vše, co 
souvisí s výskytem chráněných ţivočichů, mohlo 
být v klidu provedeno jiţ v době přípravy investiční 
akce v roce 2017.  
         Další sniţování hladiny aţ o 2 m v návaz-

nosti na zakládání opěrných zdí lze předpokládat. Při navazujícím jednání na místě bude rozhodnuto i 
o případném odlovu všech ryb. Proběhlo označení stromů určených ke kácení na základě povolení 
orgánů ochrany přírody a krajiny, které je platné od 1.10.2018.  V krátké době by měla být podepsaná 
smlouva o dílo mezi investorem (SMOl) a zhotovitelem zakázky.  
         S ohledem na kácení stromů i navazující zemní práce/úpravy břehů-bagrování/, budou občané 
bydlící na ul. Přehradní informováni o krátkodobých opakovaných jednodenních uzávěrách komunika-
ce. V návaznosti na zimní období je předpoklad dokončení stavby cca 04/2019. Bylo by záhodno, 
s ohledem na plánované akce na vodárenské nádrţi – 13. ročník Netradiční mezinárodní soutěţe, 
naplnit vodou do 30.5.2019. To vše ovlivní jak přístup zoologů, tak i kvalita a rychlost práce zhotovitel-
ské firmy i koordinační činnost zástupce investora. Vodu by měla dodat příroda…                      /zv/ 
                                                                                                                                                                 

BYLA VYBRÁNA FIRMA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

HASIČSKÉ ZBROJNICE S ROZŠÍŘENÍM NA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT 
       Termíny publikované vedením SMOl na RMO dne 19.6.2018 se začínají naplňovat. Na úřední 
desce MMOl byla dne 23.8.2018 vyhlášena veřejná zakázka včetně návrhu smlouvy o dílo na zpraco-
vání projektové dokumentace. Vítězem výběrového řízení je firma ABC Works CZ s.r.o. Olivová 1418 
Olešovice. Cena za zpracování dokumentace pro stavbu je 875 180,- Kč bez DPH.                        
                                                                                                                                               

OSLAVA VÍTĚZNÉ BITVY U DOMAŠOVA A OLOMOUCE V ROCE 1758 – 

BOJOVÉ UKÁZKY NA FORTU RADÍKOV – NEDĚLE 21.10.2018                             
V roce 1758 odolala Olomouc šestitýdennímu obléhání pruskými vojsky. Obléhání bylo ukončeno 
velikou bitvou u Domašova nad Bystřicí, kde byla zničena zásobovací kolona se 4 000 vozy chráněná  
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10 000 pruskými vojáky. 
Na fortu proběhne oslava 
tohoto vítězství nad prus-
kými vojsky dvěma bojo- 
 vými ukázkami, které 
provedou dobově obleče-
ní a vyzbrojení vojáci. 
Téma bojových ukázek 
bude bitva rakouských 
vojáků s pruskou ochra-
nou zásobovací kolony. 
Další informace najdete 
na stránkách Fortu  Radí-

kov: www.pevnost-

radikov.cz 
                                             /jb/                                                                                                                                   
 
POČASÍ 
Červenec 2018 

Letošní červenec byl  
sedmý nejteplejší od roku 
1961, kdy se začali sle-
dovat průměrné měsíční 
teploty. První prázdninový 
měsíc průměrná teplota 
dosáhla 19,7 stupně 
Celsia. Zatím nejteplejší 
červenec jsme zaţili v 
roce 2006, kdy průměrná 
teplota činila 21,3 stupně. 
Teplota překročila normál 
pro tento měsíc o 1,9 
stupně. Nejhorší důsledky 
jsou z přetrvávajícího 
sucha. Výrazně klesá 
hladina podzemní vody i 
povrchových toků. 
 
 
 

 

sráţky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

58,4 16,8 29.7. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

19,9 32,4 5.7. 4,9 2.7. 

 
Srpen 2018 
Srpen byl letos nadprůměrně teplý. Průměrná měsíční teplota byla 21,8 °C. Oproti průměru v letech 
1981 aţ 2010 to představuje nárůst o 3,4 °C. Oproti dlouhodobému průměru z let 1775 aţ 2014 to 
znamená dokonce odchylku o 4,5 °C. Srpen byl podle meteorologů třetí nejteplejší za historii měření 
od roku 1775. Celkově letošní léto bylo dokonce nejteplejší v historii. Průměrná teplota za červen, 
červenec a srpen byla oproti normálu v posledních třiceti letech o 2,7 °C vyšší, ve srovnání s průmě-
rem za roky 1775 aţ 2014 dokonce odchylka o 3,7 °C. Sucho se uţ dá nazývat katastrofální. 

sráţky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

21,9 6,3 8.8. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

21,8 35,0 4.8. 5,4 27.8. 

 
 Zdroj: vlastní měření,  srážkoměr MMOl v Radíkově, Meteostanice Velká Bystřice                                                                  /jb/ 
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VÍTE, ŢE . . . . 
….v 37. týdnu skončily úpravy na vodovodní 

šachtici vedle 
prodejny Cí-
lem úpravy 
na vodovod-
ním řadu, 
který zásobu-
je Radíkov 

z vodojemu 
nad Radíko-
vem směrem 
od Zdiměře, 

bylo eliminovat poruchy na regulátoru tlaku, 
který svými výpadky způsoboval nárůst tlaku 
v dolní části Radíkova aţ na 8 atm. Čas ukáţe, 
jak se úpravy zdařily… 
…letošní teplé jaro a parné léto spojené se 
suchem a vysokými teplotami určitě urychlilo 
cca o 1 měsíc nejen vegetaci na polích a našich 
zahradách, ale i chování vlaštovek. Houfování 
vlaštoviček před odletem dle mých záznamů 
vrcholilo na zlomu měsíce července a srpna. 
Odlet převáţné části vlaštovek proběhl ve 
dnech 1. - 2. srpna, zbytek koncem srpna, tedy 
o 1 měsíc dříve. 
…. po kritickém suchém létě a sráţkové nadílce 
počátkem září /cca 55 mm/ a dvou dalších deš-

tivých dnech se sráţkami po 28 mm se neče-
kaně probudila (i přes devastované lesy) hou-
bařská sezona. Kolem Radíkova se vyskytlo 
neskutečné mnoţství praváků, objevily se mod-

ráci, kozáci i janci, které jsem osobně několik 
let v lese neviděl. Přiloţené foto zajisté pře-
svědčí i ty houbaře, kteří do lesů nevyrazili…   
  … ohledem na dlouhodobě vysoké teploty se 
z naší vodárenské nádrţe stal ve 33. týdnu 
„rybník brčálovník“ s výskytem sinic na celé 
hladině. Voda se ke koupání opravdu jiţ neho-
dila….                                                   /zv/ 
                                                                                                                                                                       

 
Společenská kronika. 

Narozeniny oslaví /oslavili/ :    
Říjen:  
Jan Změlík Ing., Milan Obenaus Ing. arch., Eva Snášelová, Jan Bednář Ing., 
PhDr. Světlana Obenausová, PhD  
Listopad: Vladimír Svrchokryl, Karel Snášel, Jitka Dosedělová, Marie Eichle-

rová, Marie Krumpholcová, Františka Prášilová, Mario Hanzlík  
Prosinec: Jindřich Večeřa, Jaroslav Kouřil, 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 komi-

sím 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 zahr-

nuli i důchodce, kteří ţijí v blízkém Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.                                                                                       
/zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sdělení občanům  

Detašované pracoviště (DP) Magistrátu města Olomouce 

má svůj provozní reţim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata–tel. 724077 333 

     Na pracovišti je moţno provést 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. Seznamte se s historií místa, kam jste se přistěhovali.  
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Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače funkční.) 
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.) 

1)  Parkujte, prosím, na svých parcelách.  Mnohdy postačí otevřít bránu a zajet na svůj pozemek. 
Chodníky a zelené plochy nejsou určeny k parkování aut.   

2)  Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá vţdy 
v pondělí dopoledne. Ukončení svozu bude koncem měsíce října 2018. Neukládejte na tato 
místa stavební materiál a jiný objemný odpad. Jedná se o zakládání černé skládky.  

3)  Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním reţimu  středa - sudé týdny.   

4)  Svoz bioodpadu:  probíhá ve 14-ti denním reţimu vţdy v pátek – liché týdny.  

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

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

dolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:00-

13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. Více a aktuálně na https://www.tsmo.cz/ 
 

6)  Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2018 je svozovým dnem vţdy 
úterý – lichý týden  
 
Svoz papíru:   9.10., 6.11., 4.12.  
 
Svoz plastů:   23.10., 20.11., 18.12. 
 
 

 

7)  Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „ DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:      
 
POLICIE 158 

MĚSTSKÁ POLICIE  156 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 155 

TÍSŇOVÁ LINKA 112 

PORUCHY VODA 840 668 668,  585 243 263 

PORUCHY PLYN 1239 

PORUCHY ELEKTŘINA 840 850 860   

TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŢBY  605 201 686 

TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU 585 700 035 
                                                                                                                                                                                               /zv/ 

Místní knihovna      
   
   Se začínajícím podzimem, brzkým stmíváním se dá odpočívat i 
s pěknou knihou vypůjčenou v místní pobočce městské knihovny.  
S výběrem knihy vám poradí i místní knihovnice.  
   Doma se můţete podívat na http://www.kmol.cz/radikov.          
Krásný podzimní závěr roku 2018 s knihou vám přeje knihovnice.                                                                                                                                                          
                                                                                                /zv/       
 

 
Klub seniorů Radíkov informuje.  

 
   Pomalu nám končí letošní „přetopené“ krásné letní 
počasí, a tak je třeba se ohlédnout zpět za akcemi, které 
jsme po naší „letní pauze“ zaţili. Měli jsme moţnost volby 
a přizpůsobit vše přání kolektivu. 1.8. jsme oslavili jubile-
um dvou členek KS (Věra Pospíšilová, Anna Pospíšilová). 
Popřáli jsme jim pevné zdraví a hodně aktivit i s KS.  
I další týden jsme vyuţili chladnější prostředí klubovny, 
protoţe se venku moc nedalo pobývat ani ve stínu stro-
mů. 
     28. srpna jsme si zajeli do Chomoutova s cílem poznat 
i další kluby seniorů v Olomouci. Tentokráte to byla místní 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
http://www.kmol.cz/radikov
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část Olomouce-Chomoutov. Po prohlídce následovalo spláchnutí ţízně v místním pivovaru, kde se vaří 
pivo značky Chomout. V září jsme si udělali krátký odpolední výlet autobusem do Hluboček a zpět jsme 
se vydali pěšky lesem do Radíkova. Nestačili jsme se divit kalamitě v lese, kde bylo na několika místech 
přichystáno velké mnoţství dřeva k odvozu. Je to smutný pohled, les v našem okolí nám stále více ubý-
vá.  
     Kdo chtěl, mohl se i jednotli-
vě účastnit také nedělních kon-
certů v parku, coţ bylo v hez-
kém počasí moc příjemné.  
     Při posezení jsme si také 
zavzpomínali na naše školní 
začátky. Jako kaţdý rok jsme si 
zopakovali sportovní hry seniorů 
v parku ve Smetanových sa-
dech. Postavili jsme dvě druţ-
stva LESANKY a HVĚZDY.  
Získali pěkná umístění a navá-
zali na dřívější úspěchy. 12. září 
jsme šli na procházku Bezručo-
vými sady a podívali se na 
opravované mauzoleum. 
Další akcí KS byl pro zájemce celodenní výlet do hlavního města. Včas jsme si objednali jízdenky 
vhodné dopravní společnosti a vyuţili i nových slev pro seniory a vydali se na projíţďku po Vltavě. S 

návštěvou muzea o stavbě mos-
tu Karla IV. a s dobrým obědem 
za lidovou cenu jsme byli spoko-
jeni. Jen z toho mnoţství turistů 
nám šla hlava kolem. V pořádku 
jsme se vrátili a zas máme na co 
vzpomínat. Neopomenuli jsme 
veselice pro seniory v pavilonu 
A, která byla zpestřena vystou-
pením tanečnic irských tanců a 
sportovní gymnastky, která cviči-
la na velkém zavěšeném pruhu 
látky. Po bohaté tombole jsme se 
rozjeli domů.     
   
 

                             Senioři přišli i na akci Ahoj prázdniny                                            

                                                                                Příjemné babí léto a přívětivý podzimní čas  
                                                                            přeje za Klub seniorů všem Františka Prášilová                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          /fp/ 

Městská policie dohlíţí i na majetek chatařů a chalupářů v MČ 

Radíkov a pomáhá řešit i místní problémy.  
 
Zabezpečení rekreačních objektů 
 Chatařská sezóna se jiţ pomalu blíţí ke svému konci a je na čase připravit své 
chaty a chalupy na následující období, kdy v těchto rekreačních objektech nebu-
deme trávit tolik času. Na opuštěné rekreační objekty se hlavně v podzimních a 
zimních měsících zaměřují zloději, kteří zde hledají elektroniku, nářadí a jiné cen-

né věci, které pak mohou rychle prodat. Další skupinou lidí vyhledávající opuštěné chaty jsou lidé bez 
domova, kteří zde hledají útočiště.  
Preventivní rady:  
- Odvezte z chaty drahé vybavení, není moudré nechávat v objektu cenné věci jako staroţitnosti, elek-
troniku, nákladné zařízení kuchyně apod. Zloděj nepohrdne ani značkovým oblečením a alkoholem. 
- Udrţujte dobré vztahy se sousedy. Mnoho chatařů tráví celý rok na chalupě a díky své všímavosti 
mohou upozornit na nezvyklosti ve svém okolí, či pohyb neznámých a podezřelých osob. 
- Do okenních otvorů je dobré pořídit mříţe, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla nebo uzamykatelné 
okenice a kování. 
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- Pokud můţete, kontrolujte objekt alespoň jednou za měsíc, nejlépe však častěji. Nebo aspoň poţádej-
te souseda, aby na něj dohlédl. 
- Nezveřejňujte na sociálních sítích místo chaty a informace o Vaší nepřítomnosti v rekreačním zařízení.         
                                                    Rychlý kontakt v případě ohroţení ţivota, zdraví či majetku volejte 156 
                                                               Operační středisko MPO                                                       tel. 585 209 540 
                                                               Demontáţ technického zařízení z vozidla                             tel. 585 209 511 
                                                               Příjem podání (elektronická pošta)           prijem.podani@mp-olomouc.cz  
                                                                                                                    (pouze v prac.dny)                      

                                                                                             Bc. Petr Čunderle, DiS 

                                 tiskový mluvčí     
                 Městská policie Olomouc 

                 Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
                 tel: +420 585 209 561 

+420 606 760 814 
             email: petr.cunderle@mp-olomouc.cz 

    www.mp-olomouc.cz 
    

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Zahráli si fotbálek, byli 
v Rusovcích, uspořádali akci Ahoj prázdniny, s ostatními 
hasiči města i okresu oslavili 100. výročí vzniku ČSR, na-
plánovali akce pro IV/4 roku 2018…...  

 Sobota 18. srpen - „Fotbal na Horním hřišti 

Ţenatí/Svobodní  9 : 3 (chlapi z Radíkova)“   
Po roční odmlce se opět odehrál tradiční fotbalový zápas ŢENATÍ / 

SVOBODNÍ. Dokonce hrozilo, ţe se bude muset poprvé v historii změnit i 
forma střetnutí. Místo fotbalu se uvaţovalo o nohejbalovém měření sil.  

Naše horní hřiště U Skalky je totiţ v neudrţovaném stavu, chybí oplocení, vegetace zasahuje 
na hrací plochu. Zápasu musela předcházet sobotní dopolední brigáda dobrovolníků, kteří plochu 
i okolí upravili. 

Hřiště se podařilo připravit a v 14:30 hod. se začalo bojovat. Favoritem byli letos ţenatí, jenţe 
špatná docházka vedla k tomu, ţe celý zápas 3 x 30 minut museli odehrát bez střídání. Zato svo-
bodní měli hráčů na dva týmy. Tak se dalo očekávat, ţe ţenatí budou mít zpočátku převahu, ale 
ta bude postupně uvadat. 

Podle předpokladů tak proběhla první polovina zápasu. Ţenatí (Aleš a Karel Morbitzerovi, To-
máš Řezníček, Roman Špruček, Ladislav Langer, Zdeněk Kudrna). Třetí třetina našeho zápasu 
jiţ byla zcela vyrovnaná. Diváky zaplněná okolní mez hlučně hnala svobodné do útoku a ti se ko-
nečně prosadili i gólově.  

Po fotbalu jsme se přesunuli na hřiště za obchodem, kde proběhlo hasičské večerní posezení 
u piva.                                                                                                                     /km, am/                           

 Sobota 1. - 2. září - Bratislava-Rusovce 2018 /SK/ soutěţ s historickou technikou 
     Tradiční XXXI. ročník soutěţe s historickou technikou, na kterou se vţdy těšíme, připravili ka-
marádi na Slovensku. Zástupci Hanáckého okrsku od SDH Droţdín (5 členů) a SDH Radíkov (9 
členů včetně doprovodu rodinných příslušníků) vyrazili ve dvou vlnách na schválenou zahraniční 
cestu. Cílem těch, kteří vyrazili jiţ v pátek bylo nezmeškat a zapojit se pečlivou přípravou do neo-
ficiální kulinářské soutěţe „Československý guláš“. 
     Zbytek zástupců hasičů vyráţel v sobotu (vysoké teploty a sucho v oblasti Hané), ale na Slo-
vensku nás vítalo deštivé počasí. doprovázen na 
Slovensko deštivým počasím. Přivítal nás opět zá-
mecký park, kde letos probíhá archeologický prů-
zkum a blátivé okolí. Připravené stany a přístřešky 
poskytly přístřeší pro účastníky akce i guláše. 

Organizační změnou, asi kvůli počasí i terénu, 
bylo to, ţe proběhl jen slavnostní nástup druţstev 
bez slavnostního průvodu Rusovcemi od hasičské 
zbrojnice do zámecké zahrady. Na závěr 
slavnostního nástupu posvětil naši soutěţ i místní 
farář, který nám mimo jiné popřál všeho dobrého a 
ať při nás stojí všichni svatí a přestane pršet. A 
mohu potvrdit, ţe během našeho zápolení ani 
nekáplo. Proběhlo losování pořadí pro hasičskou 
soutěţ s historickou technikou, zasedli jsme 
k připraveným stolům s gulášem a dalším 

mailto:prijem.podani@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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občerstvením. Všem chutnalo.  Neoficiální soutěţ byla nakonec nazvaná „Guláš na rozhraní“ a to 
proto, ţe se do soutěţe přihlásili se svým výrobkem i Maďaři. Ani to nás nerozhodilo. Díky našim 
kulinářům, kteří připravili superguláš, jsme stanuli na stupni nejvyšším. 

Po menší pauze byla zahájena vlastní soutěţ. Naše provizorně sloţené druţstvo po prvním  
kole skončilo na pěkném 6. místě. Déšť stále sílil a hromy s blesky na sebe nedaly dlouho čekat. I 
moţná proto bylo závěrečné vyhodnocení celé soutěţe ve vojenském stanu nedaleko kolbiště. 
Devátá příčka v konečném pořadí nám byla odměnou a určitou satisfakcí za dosaţený výkon. 
Ještě před oficiálním ukončením tohoto ceremoniálu jsme předali za Hanácký okrsek kaţdému 
delegátovi zúčastněných sborů „Litovelský balíček“, a to papírový set se šesti kusy lahví tohoto 
výborného moku. Hudební skupina „Medvědi“ bavila přísedící svou produkcí aţ do pozdních 
nočních hodin. Zjistili jsme, „ţe i rána v Rusovcích jsou krutá“,. 

Po sloţení všech promočených stanů a provizorních přístřešků jsme pročesali přilehlé okolí a 
zjistili, ţe nám nikdo nechybí. Po rozloučení, zkráceném na dobu nezbytně nutnou, jsme zamáčkli 
slzu a se slibem brzkého shledání nasedli do auta a rozjeli se směrem k Radíkovu. Kdo byl 
přítomen, potvrdí, ţe akce byla pro nás super a kdo chyběl, má důvod k zamyšlení. 

Plný text příspěvku účastníka akce najdete na:   
                 http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/aktuality/rusovce-2018.html 
                                                                                Z originálu Čendy Prudkého zpracoval Honza Zvěřina  
 

 28. srpen - Hasiči na Horním náměstí . Rozloučení s prázdninami s hasiči i městskou 

policií 
               I v letošním roce připravilo SMOl na Horním náměstí program pro školáky. Nechyběli u toho 

zástupci SDH Olomouc-Radíkov spolu se zástupci sborů všech jednotek sboru dobrovolných 
hasičů SMOl, kteří svou rychlost poměřili v poţárním útoku. Pro děti byla na závěr letních prázd-
nin připravena akce plná zábavy a atraktivních soutěţí. 

              „Smyslem je, aby se děti nejen pobavily, ale přiučily se i novým věcem zejména v oblasti bez-
pečnosti, prevence nebo zdravovědy,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Akci připravilo 
Statutární město Olomouc, Městská policie Olomouc a odbor ochrany magistrátu města.     /zv/ 

 

 Sobota 8. září  - Ahoj prázdniny v Radíkově 

          Na sobotu 8. září vedoucí Mladých hasičů Klárka, Zuzka a řada dalších příznivců dětí při-
pravili odpoledne se spoustou her a zábavy. Celkem bylo 
nachystáno 12 disciplín propojených finanční motivací. 
Za úspěšné zdolání stanoviště byly děti odměněny „hasič-
skými korunami“, za které si v hasičské prodejně mohly kou-
pit sladkosti a různé drobnosti. Vítěz nebyl, ale děti se dobře 
a se zájmem bavily. Sportovalo se na laně, házelo, střílelo z 
luku, skákalo, byla zde tvořivá dílna, něco i z hasičského 
oboru. 
Ke sve-
zení byl 
připraven 
poník ze 

ZOO, 
který se celé odpoledne nezastavil a vozil děti. 
Koníka nově doprovodili do Radíkova i dva 
klokani a k potěšení dětí tu byli i králíčci. Děti 
si také vyzkoušely hasičskou pěnu a štěstí na 
dětské tombole. Po celé odpoledne bylo zajiš-
těno občerstvení nejen pro děti, ale i pro do-
spělý doprovod. Počasí akci přálo a sešlo se 
nejen hodně dětí, ale i dospělých kamarádů a 
přátel Radíkova. Občerstvení zajistilo trio obě-
tavých hasičů (Pavel, Čenda, Radek).  
Po 17-té hodině nám zahrála kapela „Sešlost“ a snad poprvé se Radíkovem nesly tóny kvalitního 
big beatu. Hasiči děkují všem za velkou účast.                                                                    /kl/ 
 

 Pátek 14. září - Schůze širšího výboru SDH (podrobný zápis rozeslán) 
- zhodnocení akce Ahoj prázdniny, poděkování všem, kteří akci zajistili  

- upřesnění akcí SDH a Mladých hasičů do konce roku 
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- náročný 38. týden – „hasičské manévry“ k 100. výročí vzniku Československé republiky 

- stručná informace o požadavcích i aktivitách soutěžního družstva  
- sběr šrotu v Radíkově bude 27.10.2018                                                                            /pb/ 

 Čtvrtek 20. září  kino METROPOL:  Olomouc poděkovala desítkám hasičů, záchranářů i 

armádě za jejich pomoc městu 
                V kině Metropol se ve čtvrtek v podvečer sešly desítky dobrovolných i profesionálních hasičů,  

zástupci sloţek integrovaného záchranného sboru, policie ČR, armády ČR u příleţitosti 100. vý-
ročí vzniku Československé republiky. Přítomni byli i zástupci SDH Olomouc-Radíkov. 

              Náměstci primátora Martin Major, Filip Ţáček a Aleš Jakubec a vedoucí odboru ochrany Jan 
Langr předávali osobnostem z řad sboru významná ocenění. 

             „Chceme za naše město touto formou poděkovat těm, kteří se podílejí na zajištění bezpečnosti 
občanů, ale i těm, kteří záchranáře v jejich poslání podporují, tedy jejich rodinným příslušníkům a 
dalším spolupracovníkům,“ uvedl na pódiu kina Metropol první náměstek Martin Major, který má 
ve své gesci ochranu města. „Hasiči jsou pro město skutečně velice důleţití při řešení kaţdoden-
ních problémů i zcela mimořádných kritických situací a za to jim velmi děkujeme.“ 

               Poděkování města za celoţivotní či významný 
přínos převzali i Čestmír Prudký a Miroslav Nemra-
va (SDH Olomouc-Radíkov).                 

               „Toto poděkování také patří i všem členům, kteří 
jim v jejich jednotkách pomáhají a aktivně pracují,“ 
řekl ve svém proslovu náměstek Martin Major. 

               Dobrovolní hasiči se vedle řešení mimořádných 
událostí věnují práci s mládeţí, aktivně se zapojují 
do společenského ţivota svých městských částí a 
podílí se na preventivně výchovné činnosti. „Členo-
vé sborů dobrovolných hasičů tak jiţ tradičně za-
stávají v obcích mimo jiné i společenskou funkci a 
významně se podílejí na organizaci nejrůznějších 
akcí pořádaných městem nebo místní částí,“ doplnil Major. Slavnostní setkání bylo ukončeno pro 
hosty divadelním představením. 

Zpracováno z podkladů a informací SMOl 

 

 Sobota 22. září - Horní náměstí zaţilo velkou hasičskou slavnost. Pochodovali jsme 

centrem Olomouce 
       V rámci oslav 100. výročí zaloţení republiky proběhlo v sobotu slavnostní setkání praporů 
sboru dobrovolných hasičů olomouckého kraje. Program byl rozdělen do 3 částí – mše, průvod, 
soutěţ. Naši zástupci se zúčastnili průvodu a soutěţe. 

                 Řazení praporů k průvodu začalo před devátou hodinou v ulici 8. května.  Náš sbor reprezen-
tovali bratři – Nemrava, Klíma, Snášel a Bernard. Prapor nesl bratr Klíma a jiţ při řazení špalíru 
„urval“ třetí pozici, aby bylo na nás hezky vidět. Za doprovodu dechové hudby jsme napochodo-
vali do prostoru mezi radnici a olomouckým divadlem. 

         Po dobrovolných hasičích napochodovala slavnostní stráţ s prapory HZS Olomouckého kraje a 
OSH Olomouc.   

                  Následovalo uvítání všech účastní-
ků, představení hostů a úvodní slovo 
starostky OSH sestry Vlastimily 
Švubové. Ta ve své řeči „prošla“ 
časem od počátku hasičského hnutí 
aţ po dobu dnešní a zdůraznila apo-
litičnost hasičského hnutí za posled-
ních 100 let a pokračování naší čin-
nosti v duchu hesla „Vlasti ke cti, 
bliţnímu ku pomoci!“. Po této ob-
sáhle rekapitulaci hasičských myš-
lenek nám hosté věnovali krátké 
zdravice. Postupně se u mikrofonu 
vystřídali zástupci kraje, města a 

profesionálních hasičů. Slavnostní chvíle uzavřelo předání ocenění k této mimořádné akci, hosté 
dostali pamětní medaile a přítomné sbory pamětní stuhy. Jednu věnoval Olomoucký kraj a dru-
hou Statutární město Olomouc. Dekorování se ujali pozvaní hosté a během pár minut jiţ 
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          měli praporečníci své ţerdě o něco těţší. Následovalo sborové „NAZDAR!“ a nezbývalo neţ vy-
razit směrem z Horního náměstí přes Dolní náměstí k trţnici. V čele dechová hudba, pak slav-
nostní prapory a následovali dobro-
volní hasiči. Lidé se otáčeli na 
chodnících, někteří zdravili své ka-
marády a hasiči za tónů pochodové 
hudby kráčeli centrem Olomouce. 

         Celý průvod byl zakončen v Aksa-
mitové ulici. 

               Odpoledne se na stadionu TJ 
Lokomotiva Olomouc uskutečnily 
hasičské závody. Do soutěţe se 
zapojilo i soutěţní druţstvo radíkov-
ských hasičů. Ve dvoukolo-
vé soutěţi se našim moc nedařilo, 
jeden pokus s vlastní mašinou ne-
platný, druhý pokus s jednotným 
strojem nebyl moc podařený (čas – 42 s).                                                                                   /pb/ 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DATUM AKCE 2018 Pořádá 

 ZÁVĚR ROKU SE BLÍŢÍ  

6. říjen  Holické kombajn SDH 

13. říjen Branný závod v požárnické všestrannosti/Plamen Mladí hasiči 

20. říjen  Zájezd do sklípku – podrobnosti sdělí: SDH 

27. říjen  Sběr šrotu v Radíkově SDH 

říjen-listopad Drakiáda s burčákem /termín závisí na větru i burčáku/ ASDH 

24. listopad  Ples Bratislava-Rusovce SDH 

2. prosinec  Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 2018 Mladí hasiči 
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8. prosinec Setkání dětí s Mikulášem SDH, Mladí 
hasiči 

15. prosinec Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ol.-Radíkov SDH 

 
 

Upřesnění akcí r. 2018 najdete i na http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/plan-akci-2018/ 

Informace  o činnosti sboru SDH Olomouc – Radíkov na stránkách 
www.sdh-radikov.estranky.cz         

                                                                                                                                                                      
                                                                                                          / pb, kl, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
INZERCE 

Prodejna HRUŠKA je tu pro vás.  Vaše nákupy u nás podpoří další provoz naší prodejny. 
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou, další poblíţ. Moţnost platby nákupů kar-

tou.                                                                       
  Letní vedra skončila, výrazně poklesl prodej na-
nuků apod. věcí k příjemnému ochlazení. Chataři a 

chalupáři pomalu zazimovávají zahrady i chalupy.  
  Prodejna je na i na podzimní sezonu připravena.   
Přístup a zájem vás kupujících je zárukou, že eko-

nomičnost prodejny bude rentabilní a provozovatel 
ji nadále udrží v provozu.  
    Zásobování prodejny je na dobré úrovni, na-

koupíte čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek i 
mastných výrobků a dalšího zboží. Zastavte se u 
nás i zde dobře nakoupíte. S připomínkami se 
obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše pro-
jednat s manaţerkou, která obchod pravidelně 
kontroluje. V současné době se na prodejně střída-
jí vedoucí Dagmar Mlíchová, prodavačka Lucie 

Niezgodová a paní Eva Kubátová.         
 

Buďte i nadále nakloněni nákupům v naší prodejně, 
neboť ekonomičnost provozu a vaše spokojenost je i nadále rozhodujícím faktorem. 

                                                                                                                                                                                               /zv/ 

Hospůdka U Pulce vás zve k příjemnému posezení 
 

        Srdečně Vás zveme k posezení v místní 

hospůdce U Pulce.  Pořádáme i hudební 
produkce - sledujte plakáty. 
Otevírací doba: 
PO                      ZAVŘENO 
ÚT – PÁ: 12:00 – ?  …dle zájmu hostů 
SO:  12:00 – 22:00 
NE:  12:00 – 20:00 
 
Těší  se na Vás  
provozovatel  Hana Kulčár.      
                                                                           /zv/                                                                                                                                        
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