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

             

       Foto ze soboty 28.9. po utkání ŽENATÍ-SVOBODNÍ 16:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Výlov 5.září 2019 

 

                                   Ahoj prázdniny 31.8. 

          Družstvo Radíkov-SPORT připravuje základnu  

        … bylo z toho 1. místo ve Velké Bystřici 24.8.

                  Břehy radíkovské nádrže dostávají novu úpravu…. 

-sobota 19.10. výsadba nových stromů u fortu od 10 
hod. - akce Lesů ČR s.p., pozvánka pro zájemce. 
-sobota 26.10. SDH sběr šrotu od 9 hod. 
-muscherské závody ve dnech 26.-27.10. v okolí RS 
chata Pod věží. 
-adventní neděle 1.12. rozsvěcování vánočního stro-
mečku, pořádají Mladí hasiči od 16 hod. 
-sobota 14.12. výroční valná hromada SDH Ol-Radí-
kov – restaurace Pod věží od 9,30 hod.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního měs-
ta Olomouce projednaly (výběr): 

 
15.7.2019 – 23. RMO  
Majetkoprávní záležitosti 
(výpůjčka pozemků v kú. 
Radíkov u Olomouce – 
Český rybářský svaz-vodá-
renská nádrž, hospodaření 
na majetku města).  
Majetkoprávní záležitosti-
odboru investic:  
-aktualizace studie pře-
ložky silnice III/4432 Chvál-

kovice-Samotišky (informace a výběr zpracovatele). 
-Investiční záměr víceúčelový objekt Hasičská 
zbrojnice Olomouc-Radíkov, projednání a souhlas 
RMO s variantou „B“ (zastavení další projekční pří-
pravy dokumentace pro stavební povolení). 
-Prevence kriminality. 
-Schválení Klubu seniorů v městské části Olomouc-
Týneček. 
 
12.8.2019 – 24. RMO 
Majetkoprávní záležitosti smlouva o pronájmu mezi 
SMOl a Český rybářský svaz Olomouc (vodárenská 
nádrž v MČ Radíkov). 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
-veřejná zakázka, Přechod pro chodce v MČ Olo-
mouc-Týneček. 
-aktualizace postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2020. 
-ul. 8.května, rekonstrukce. 
-projekty rozvoje tramvajové dopravy.   
 
26.8.2019 – 25. RMO 
Majetkoprávní záležitosti. 
Příprava rozpočtu a investičního plánu SMOl na rok 
2020. 
 
2.9.2019 – 26. RMO 
Majetkoprávní záležitosti. 
Rozpočtové změny 2019. 
Změny v KMČ č.7 Lazce. 
Veřejná zakázka: Tramvajová trať ul. 8. května. 
Nákup elektromobilů pro Městskou policii. 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (ma-
jetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze 
v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov.    
 
Upozornění:  

-zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu  
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- 
ních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a  
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vol- 

ném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ 
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR);  
- do úplné verze „Usnesení RMO, ZMO“ mohou obča- 
né města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na  
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).  

 

  Na webových stránkách Statutárního města Olomou- 
  ce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podkla- 
  dy zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.       
   
                                                                                                  

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 
Srpen 2019 (12.8.) 

-kontrola plnění usnesení ze 
dne 8.7.2019. 
-dokončená výmalba čekárny 
MHD na ul. Malinovského 
-probíhá (v rámci programu 
„estetizace“) oprava oplocení 
na Horním hřišti, předpoklad 
dokončení září 2019. 
-plánované pozvání předsedy 
KMČ na jednání RMO k pro-

blematice MČ Radíkov. 
-urgence prací objednaných KMČ (vodorovné do-
pravní značení, opravné práce na MK apod.). 
 
Září 2019 (9.9.) 
-plnění usnesení z 12.8.2019. 
-realizace vodorovného dopravního značení na 
úseku MK, a to od odbočení na Radíkov na Sv. Ko-
pečku až po místní tabuli Olomouc-Radíkov. Dopl-
nění dalších dopravních značek v daném úseku. 
-plánovaná schůzka předsedů všech KMČ s ná-
městkyní Kolářovou, DipMgmt. 
-informace k plánované přítomnosti předsedy KMČ 
na jednání RMO v měsíci říjnu 2019. 
-ul. Přehradní, vypouštění vodárenské nádrže, od-
lov ryb a příprava na zahájení sanace břehů od 37. 
týdne. 
-zahájení opravných prací na místních komunikací 
z prostředků odboru dopravy a KMČ. 
-příprava a informace od místního SDH k zaslání 
podkladů na MMOl k vyhlášce o nočním klidu na rok 
2020.  
 
 

Plán jednání KMČ v r. 2019 
(pondělí 19,00 hod.)   

  7. října  
11. listopadu  
  9. prosince 
 
Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní 
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově 

a na stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/ko-

mise-mestskych-casti/radikov             
                                                                          /zv/                                                                                       
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SANACE BŘEHŮ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE NA UL. PŘEHRADNÍ POKRAČUJE. 
TERMÍN DOKONČENÍ DO 15. PROSINCE 2019. 
       Pokud se ohlédneme zpět k historii této vodárenské nádrže, víme, že bylo ONV Olomouc ze dne 
18.11.1971 vydáno rozhodnutí ke stavbě vlastního vodoprávního díla. Stavba byla realizována tehdy 
společným MNV Sv. Kopeček-Radíkov počátkem 70-tých roků brigádnickými aktivitami místních občanů 
a chatařů s tehdy dostupnou technikou.   
      V polovině roku 1997 byly rozsáhlé povodně (více než 100 - leté vody) i v samotném městě Olomouc 
a na řece Moravě v širokém okolí. Ve vydatném srážkovém období i zde v Radíkově na ulici Přehradní 
došlo k sesuvu břehů v délce cca 15 m včetně části komunikace a veřejného osvětlení. Bez vody byla 
nádrž cca 1,5 roku, proběhla sanace sváženiny a nátok vody na plný stav. Jelikož v dalším období 
docházelo k postupným menším erozím břehů (především na straně ke komunikaci ul. Přehradní i na 
pravém břehu u přelivového objektu) usilovala KMČ o zařazení opravy do plánu investic města.  
      V roce 2009 bylo zadáno „Posouzení technického stavu vodní nádrže Radíkov“ odbornému specia-

listovi. To byl počátek 10-ti letého úsilí KMČ o zajištění nutné sanace 
břehů v kritických úse-
cích. V roce 2018 pro-
běhl odborný průzkum 
zoologů a s tím i různá 
povolovací řízení orgánů 
státní správy (MMOl, KÚ  

  Ryb moc nebylo, ale něco málo se od-

lovilo…    Přítomné i odborníky pře-

kvapilo   cca   270 ks škeblic asijských  

     – což je ale nežádoucí živočich.                                                                                                                                                                        
                                                               Práce bagrů na návodní straně hráze.                   

a OK) na úseku ŽP a tak se  
mohlo počátkem září 2019  
přistoupit ke snižování hladiny vody a odlovu ryb, raků, škeblí za odborného dozoru zoologů.  
       Vlastní stavební práce byly zahájeny počátkem 37.týdne 2019. Probíhají pravidelné kontrolní dny 
pod vedením zástupce odboru investic MMOl, za přítomnosti zástupců stavební firmy a dozoru zoologa 
Ing. Horvátha i projektanta stavby.    
 
HASIČSKÁ AKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY „AHOJ PRÁZDNINY“  1. ZÁŘÍ SE 
VYDAŘILA.  

      Poslední 
prázdninovou 

sobotu jsme při-
pravili pro děti 
zábavné odpo-
ledne se spous-
tou her a zábavy. 
Pro děti bylo na 
nachystáno 10 
disciplín propoje-
ných fi-
nanční 
moti-

vací. 
 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 
laně, házelo, střílelo, skákalo, byla zde tvořivá dílna, 
něco i z hasičského oboru. K potěšení dětí tu byli i krá-
líčci. Mnoho dětí využilo možnosti malování na tvář, a 
tak nám po hřišti pobíhala živá umělecká díla.  
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     Štěstí mohly děti vyzkoušet i v dětské tombole. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení nejen 
pro děti, ale i pro dospělý doprovod. Počasí nám přálo a strávili jsme příjemné sobotní odpoledne. Dě-
kujeme za přízeň a těšíme se na další hasičské akce.                                                                        /kl/ 
                                                                                                                                    

JAK DÁL S MÍSTY PRO UKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ 
V CHATOVÝCH LOKALITÁCH V RADÍKOVĚ 

        Nápad vyjít vstříc lidem s možností legálně ukládat drobný komunální odpad na určená svozová 
místa se zrodil před více jak 15 roky v součinnosti s MMOl a KMČ v chatových lokalitách. Tomuto roz-
hodnutí předcházely opakované úklidy černých skládek, které byly s oblibou zakládány v okolních le-
sích i chataři a chalupáři. Situace se řešila spolu s Lesy ČR prací dobrovolníků, kteří do přistavených 
kontejnerů vynášeli vše co do lesa, příkop apod. nepatří.  
       Zřízených 5 sezónních stanovišť s režimem svozu (duben-listopad) v lokalitě ulic Na Suchých lou-
kách, U Skalky, Náprstkova-Zahrádky a 2 stanoviště na ul. Přehradní se v posledním období stává mís-
tem, kam se ukládá objemný „komunální“ odpad jako starý nábytek, kola, stavební suť, větve stromů a 
jiné věci (jde o založení černé skládky). Odpad tohoto charakteru mají občané ukládat do kontejnerů při 
sběrové sobotě na parkovišti ul. Pujmanové v Radíkově. Jinak je možnost odvést odpad i vlastními 
prostředky k uložení zdarma na sběrové dvory v Olomouci - Neředíně a ul. Chelčického v Hodolanech.     
Předpokládáme po jednání naší KMČ s Ing. Jasinským z oddělení ŽP-OH, že se snad ještě letos zrea-
lizuje obnova označení stanovišť v podobě nových sloupků a informačních tabulí s upozorněním, co se 
nesmí na stanoviště ukládat, aby pravidla všichni pochopili. Předpokládá se i nahodilé sledování pro-
storu ukládání odpadů fotopastmi.  
       Věříme, že odkládání nepovoleného odpadu některými občany bylo z důvodů neznalosti pravidel a 
nebude se opakovat.                                                                                                                           /zv/ 

 
POČASÍ 
ČERVENEC 2019  
Teplotně byl červenec o 2,0 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážek bylo 71 % dlouhodobého normálu, 
dlouhodobé sucho pokračuje.  

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

64,0 25,5 1.7. 

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

17,9 34,4 26.7. 7,5 8.7. 

 
SRPEN 2019 
Srpen byl teplotně nadprůměrný měsíc, dlouhodobý průměr je 17,4 °C, který byl překročen o 2,6 °C. 
Srážkově to byl mírně nadprůměrný měsíc 119 %, přesto dlouhodobé sucho pokračuje.  

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

93,4 13,8 6.8. 

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

20,0 32,3 25.8. 6,8 16.8. 
 
Zdroj: vlastní měření                           /jb/ 
 
                                                                                                                                                          

VÍTE, ŽE . . . . 
…  změny, které byly provedeny v termínech 
pravidelné seče, se alespoň v MČ Radíkov ne-
setkaly s příznivým ohlasem místních občanů…  
….. i letos zavítají do Radíkova mašeři a to o ví-
kendu 26. - 27.října. Přijďte se podívat …. 
…… v blízkém Lošově byl letos uspořádán již 2. 
ročník gastro akce „Jak chutná Lošov“. Kdo jste 
tam zavítali, určitě jste byli potěšeni občerstvení 
s různými dobrotami na stáncích, možností vý-
běru piv z malých pivovarů, ale i celkovým pro-
středím na lošovském hřišti. Přítomní se dobře 
bavili …. 
…. po opakovaných urgencích jsme se v září 
2019 od odboru dopravy a územního rozvoje 
MMOl dočkali úpravy dopravního značení 

v úseku Sv. Kopeček po místní tabuli Olomouc-
Radíkov. Vodorovné dopravní značení tak za-
brání nežádoucímu parkování v úseku Vršina - 
začátek Radíkova. Doplněny byly další dopravní 
značky - např. omezení rychlosti na 70 km/hod. 
v lesním úseku mezi Radíkovem a Sv. Kopeč-
kem v obou směrech a další úpravy. Opětovně 
upozorňujeme i místní motoristy, ale i chodce, 
aby dopravní značení a silniční pravidla dodržo-
vali. Asi je většině místních motoristů známo, že 
i do Radíkova zajíždí nejen Městská policie, ale 
i Policie ČR .  Řada občanů si stěžuje na neu-
kázněné řidiče, cítí se ohroženi nedodržováním 
rychlosti i nevhodným parkováním na ulici i ve 
vjezdech v profilu chodníků ….    
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….. silný vichr s názvem Mortimer zavítal v pon-
dělí 30.září i do Radíkova. Dle meteorologů se 
rychlosti větru v nárazech pohybovala kolem 
100 km/hod. Na Sněžce byla naměřena rychlost 

orkánu kolem 150 km/hod. Lesy kolem Radíkova 
tentokráte poškozeny nebyly …… 
                                                                     /zv/                                         

                                                                                  

 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLA OPRAVA OPLOCENÍ HORNÍHO HŘIŠTĚ, DOKONČUJÍ SE 
OPRAVNÉ NA NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
     Mimořádné finanční prostředky na estetizaci přidělené všem KMČ 
pomohly v Radíkově realizovat opravu zchátralého oplocení na Horním 

hřišti. Bylo provedeno ká-
cení 6 ks uschlých stromů. 
Kůrovcem napadené smrky 
ohrožovaly prostor hřiště i 
chaty ve svažitém terénu 
blízkého okolí. Ořezy dře-
vin a keřů zabezpečily 
TSMO a.s. těžkou techni-
kou.  
     Nové oplocení hřiště se 
sítěmi zabrání padání míčů 
do okolních zahrad. Práce 
provedla odborná firma, 

další úpravy zabezpečili místní dobrovolníci. Problémem zůstává kva-
lita povrchu hřiště. Uvidíme, jaké budou další možnosti úprav povrchu 
hřiště v roce 2020, a především i zájem o využití tohoto prostoru. Ze zbývajících finančních prostředků 
z balíčku estetizace budou ještě letos pořízeny 3 lavičky. 
     Končí září a dokončují se i opravné práce na místních komunikacích (místa úprav byla zveřejněna 
v zpravodaji č.4/2019 a v zápise naší komise).                                                                                                   /zv/ 

      
Sdělení občanům pro rok 2019 

 

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má svůj 

provozní režim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.   
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata – tel. 724 077 333, na 
pracovišti je možno provést ověřování listin. Pokud potřebujete 
poradit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté se 
vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej knihy Dě-
jiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
 
1) Podzim je tady, TSMO a.s. se chystají na zimu. Umožněte 

TSMO a.s. práci spojenou s odstraňováním sněhu ze silnic i chodníků.   Žádáme, abyste parkovali 
v souladu s dopravními předpisy především na svých parcelách a nikoliv na zelených plochách. 
Pokud budou parkovat auta nevhodně, nebude zimní údržba ve vaší ulici prováděna.   
       Pamatujte na to, že i do Radíkova zajíždí Policie ČR, kontroluje parkování i dodržování dopravních 
předpisů, stejně tak své povinnosti plní i Městská policie Olomouc. Na Malinovského ulici omezujete i 
MHD. Chodníky a zatravněné plochy nejsou určeny k parkování aut.  
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá a ukončen 
bude 28.října 2019. 
3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2019: Pravidelný svoz je ve 14-ti denním režimu, vždy v pátek – liché týdny.   
Poslední svoz roku 2019 bude 20.12.2019. Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu 
nelze odkládat v pytlích vedle bionádob! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů od-
vezen! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.  
5) Sběrové dvory TSMO a.s. v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech sdělují: 
Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně ku-
sový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. 
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Provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 
579, SD v ulici Chelčického (Hodolany), tel: 603 192 578 

6) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Od-
bor městské zeleně a odpadového hospodářství – Mgr. Petr Swaczyna, 
tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory Olo-
mouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), pro-
vozní doba: pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00. 
V době svátků jsou změny, podívejte se na webové stránky TSMO a.s. 

• Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2019 je svozovým 
dnem vždy úterý – lichý týden  
Svoz papíru: 5.11., 3.12., 31.12.  
Svoz plastů: 22.10., 19.11., 17.12.   

 
TSMO a.s. INFORMUJÍ: - zimní období je před námi. 
       Od 1. listopadu se každoročně zahajuje dle zákona výkon zimní údržby komunikací, bez ohledu 
na klimatické podmínky. Pracovníci z různých provozoven jsou zařazeni do výkonu zimní údržby a pro 
většinu činností nastává tzv. „posezónní“ období. Samozřejmě dle klimatických podmínek budou pokra-
čovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených požadavků. 
      Cílem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období, tj. od 1.11. do 31.3. násle-
dujícího roku provádění potřebných prací vedoucích ke zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. 
Základní informace týkající se zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh budou k dispo-
zici na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s.  Nepřetržité spojení s dispečin-
kem, pro vznesení dotazu, připomínek, či podání, je od 1.11.2019 – 31.3.2020 na telefonním čísle 
585 700 040 nebo 605 201 686. 
     Se svými dotazy a problémy s údržbou se prosím obracejte na uvedená tel. čísla anebo přímo 
na TSMO a.s., které budou nadále operativně řešit Vaše požadavky. Závěrem připomínáme rychlou a 
pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy VO, závady na místní komunikaci apod. - prostřednictvím 
formuláře hlášení závad na www.tsmo.cz.  Na našich webových stránkách můžete sledovat i aktuality. 
Plány zimní údržby nemá zatím naše KMČ k dispozici. 
                                                                                                                                                              /zv/ 

 
Místní knihovna      

   
   Je tady podzim, práce na zahradě stále dost, ale večery se pro-
dlužují. Chvilka s knihou v ruce vás zajisté potěší. Využijte šanci a 
navštivte naši knihovnu.  S výběrem vhodné knihy vám poradí i 
místní knihovnice. Doma se můžete podívat na 
http://www.kmol.cz/radikov.           
   Přijďte se seznámit s knižním fondem místní knihovny.         /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Klub seniorů Radíkov informuje 

 
       Docela nenápadně se nám vkradl do života každého z nás oblí-
bený podzim, což ladí i s podzimem našeho žití. I tak se těšíme ze 
společných akcí v klubu, z pěkných výletů a poznávání okolí, na které 
budeme při zimním posezení rádi vzpomínat.  
      V srpnu jsme si udělali výlet do Konice, která je nedaleko, ale vět-
šina z nás tam nikdy nebyla. Prohlédli jsme si městečko a na doporu-
čení navštívili i Muzeum sekyrek. Bylo to velmi zajímavé, protože je to 
nástroj, který se používá už tisíce let.                        
     Také probíhala letní etapa výstavy FLORA, kde nás zaujaly hezké 
exponáty. Další výlet byl nasměrován do Uherského Brodu s návště-
vou muzea J. A. Komenského. Nebýt tragické události na železnici při 
zpáteční cestě, tak vše proběhlo na výbornou. Koncem srpna proběhl 

v Olomouci tradiční festival vojenských hudeb, kterému i počasí přálo.    
     Hned první středu v září nás navštívili členové KS Lošov. Ovšem při našich možnostech nebylo snadné umístit 
navíc dalších 17 hostů z Lošova. Výlet v září byl nasměrován do Tršic, kde jsme si prohlédli i ranč pro koně. Je 
umístěn v hezkém prostředí a počasí opět bylo na výbornou. 
      Jako každý rok jsme se účastnili i Sportovních her v ZOO, které nám vždy připraví MMOl s Městskou 
policií. Nasadili jsme dvě družstva – viz tabulka.  

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
http://www.kmol.cz/radikov
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      V měsíci říjnu rádi slavíme Den seniorů několika udá-
lostmi. Zase bude pěkné divadlo, kino i poutní mše a další 
akce. Tradice jsou tradice!!! 
      Jako třešinka na dortu byl vydařený výlet do ZOO 
Praha, kde jsme byli překvapeni dokonalým komfortem a 
servisem pro návštěvníky. Hromadná pražská doprava 
nás dovezla až ke vstupní bráně ZOO. Vše uvnitř areálu 
ZOO nemá cenu popisovat, to se musí vidět – máme 
spoustu krásných vzpomínek. A ten výhled shora při pou-
žití sedačkové lanovky, to byl fakt dokonalý zážitek.  
Cestování do Prahy i vlastní procházku po ZOO jsme zda-
řile zvládli a nebyli jsme ani příliš unaveni. Proto nebude 
na škodu si v budoucnu návštěvu ZOO Praha zopakovat, 
protože ještě tam máme co objevovat.  
 

Příjemný podzimní čas vám všem                                                                                              
přeje vedoucí Klubu seniorů F. Prášilová          

                                                                             /fp/ 

 
 
 

Městská policie má své webové stránky, podívejte se na https//mp-olomouc.cz/  
 
Branný závod pro seniory 
       Ve čtvrtek 19. září proběhl na Sv. Kopečku v areálu ZOO a jeho blízkém okolí již šestý 
ročník akce „Branný závod pro seniory“. Na úvod přivítal účastníky ředitel Městské policie 
Olomouc Mgr. Pavel Skalický. Pro devatenáct tříčlenných družstev byla následně připravena 
trasa v délce necelých tří kilometrů, na které účastníci plnili úkoly z oblasti topografie, zoologie, 
botaniky a činností spojených s mimořádnými událostmi. Trať byla doplněna o dovednostní 
úkoly v podobě střelby z laserové pistole, lanové dráhy, hodu koulí na pétanque a hodu šipkami. 

Nejlépe se s nástrahami tratě vypořádalo družstvo pod 
názvem Lazce 1, druhé místo obsadili Žabáci a třetí 
místo družstvo Karafiátova 2.                                                                                                                                                                                                                                          

 
                              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“: Prázdniny dětí ukončila akce „Ahoj 
prázdniny“, 20.9. proběhla výborová schůze hasičů, byli jsme na ná-
městí i na soutěži na hřišti Lokomotivy, družstvo Radíkov-Sport re-
prezentovalo na řadě akcí místní SDH, v sobotu 28.9. se uskutečnil 
tradiční zápas ŽENATÍ – SVOBODNÍ na Horním hřišti, byli jsme v Ru-
sovcích (SK). Připravujeme další akce dle našeho ročního plánu…. 
 
1)„Ligový fotbal“ na Horním hřišti (28.9.) 

      V návaznosti na letitou tradici se i letos uskutečnilo se-

tkání příznivců „ligového fotbalu“ na radíkovském Horním 

hřišti v zápase ŽENATÍ - SVOBODNÍ. Hráno bylo na 3 třetiny 

po 30 minutách, což dalo oněch obvyklých 90 min. fotbalo-

vého zápasu. Ve hře byl nejen sud litovelského piva, ale i zá-

jem o setkání sportovců, domácích diváků a přátel Radíkova. 

Zápas pískal zkušený sudí Pavel Hudec a byly to nervy…. 

Lité boje hráčů se občas přiostřily, a tak byly uděleny 3 žluté 

karty. Hráči si zasportovali, propotili dresy a horké hlavy na-

konec zchladil mírný podzimní deštík. Jako ve správném a 

http://www.mp-olomouc.cz/
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dynamickém mači padlo i dostatek gólů o čemž svědčí konečný výsledek. Králem střelců se stal Kuba Sře-

lák.                                                     ŽENATÍ   :   SVOBODNÍ  

                                                                 16      :       9 

Sešli se i místní kluci, kteří si plácek zkoušeli již v předcházejících dnech. Prostředí sportoviště doznalo 

zlepšení v podobě nového oplocení se sítěmi ze tří stran, což umožnilo i plynulejší hru dříve spojenou se 

sbíráním míčů po okolních zahradách. Je ovšem stále v okolí i na ploše co vylepšovat…   

            Trávník nic moc, ale hraje se…                                  Přítomní kluci si o přestávce zápasu začutali a zapózovali..   

      
2) Závodní družstvo místního SDH Radíkov-SPORT informuje: 

     Letošní soutěžní sezóna je u konce, a tak je nejlepší čas, informovat vás o tom, jak celé to naše letní 

zápolení dopadlo..    1. místo – v Chořelici          

      Start letošní sezóny pro nás byl oproti loňsku opožděný. 
Jak víte z minulého vydání zpravodaje, na jaře až do konce 
června jsme pracovali na koupi nové závodní mašiny, a tak 
jsme přišli o 2 měsíce tréninků a pár soutěží, které byly pů-
vodně v plánu. Letos pro nás sezóna začala vlastně až dove-
zením nového stroje v sobotu 29.6.2019, kdy jsme hned v ná-
sledujícím pracovním týdnu odstartovali naše pravidelné tré-
ninky. Letos však o něco ostřejší. 
        Začali jsme trénovat útok na 3B a na 2B trénujeme spíše 
doplňkově. Rozdíl mezi útoky na 2B a 3B je v délce běžecké 
dráhy, kde na 2 hadice B (ty mezi strojem a rozdělovačem) se 
běží celkem 80m a na 3 hadice B je to celkem 100m. Může se 
to zdát jako zanedbatelný rozdíl, ale věřte, není tomu tak. Vy-
žaduje to o dost vyšší fyzickou zdatnost v běhu a šikovného 
strojníka. Voda tlačená strojem urazí stejnou vzdálenost jako 
běžec přibližně 3x – 5x rychleji. Je to tedy vážně výzva. 
Také jsme začali trénovat místo jednou hned dvakrát týdně, 

abychom se s novým strojem co nejdříve spřátelili a ještě letos 
dosáhli nějakých obstojných výsledků. A světe div se, ono se to 
podařilo.  
17. srpna naši zadáci Tomáš Herzog, Tomáš Hudec a Petr Mi-
lata s časem 9,85s obsadili 3. místo na soutěži „v nalívačce“. 
Měli tedy ze všech týmů vodu z kádě nalitou ve stroji a následně 
vytlačenou na konec prvního B jako třetí nejrychlejší tým ve vý-
sledném pořadí. 
      24. srpna jsme zvítězili s časem 15,42s na pohárové sou-
těži ve Velké Bystřici. Naše historicky druhé vítězství, hned po 
loňské domácí netradiční soutěži. 
14. září jsme vyhráli 0. ročník pohárové soutěže mužů a žen 
v Chořelicích u Litovle, kde jsme stanovili také rekord trati 
15,61s (rychlejší terč byl 15,32s). 
       Na úplný závěr sezóny, poslední navštívené soutěži v po-
žárním útoku letošního roku, jsme si v sobotu 28. září na noční                                                                                      

pohárové soutěži v Nasobůrkách vybojovali 2. místo (vpravo)  
čas 15,96s (rychlejší terč 15,67s).Ve zbrojnici tedy letos přibyly 
4 poháry. Jeden ještě za 3. místo v naší netradiční soutěži.                                          
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Ostatní výsledky naleznete v tabulce, která je v neupravené formě dostupná také na stránkách sboru https://sdh-
radikov.estranky.cz/clanky/soutezni-druzstvo/ pod odkazem „Zobrazit online kalendář soutěžního mužstva pro 
rok 2019 v nové kartě“. 
Jestli však chcete být dění kolem našich soutěžních aktivit co nejblíže, neváhejte sledovat naši stránku na Facebooku 
a profil na Instagramu: https://www.facebook.com/sdhradikov.olomouc/ 
https://www.instagram.com/sdh_radikov_olomouc/ (nebo hledejte v mobilní aplikaci profil „sdh radikov_olo-
mouc“). 

Datum Kde Soutěž Umístění Čas (sec) 

so 4. 5. Droždín Okrsková soutěž (štafeta + útok) 4 121,11 

so 15. 6. Radíkov Netradiční soutěž PÚ 2B, raft 3  

ne 21. 7. Svésedlice PÚ o pohár starostky OSH 19 30,96 (29,86) 

so 27. 7. Kobylí PÚ 3B, TFA 11 21,80 (20,85) 

so 27. 7. Drahanovice Olomoucká noční liga 2B 22 18,41 (17,76) 

so 3. 8. Slavětín PÚ 2B  21,73 (15,95) 

so 3. 8. Náměšť na Hané Olomoucká noční liga 2B 16 19,13 (18,35) 

so 17.8. Rokytnice Velká cena MHJ okres Přerov 3B 4 19,46 (18,42) 

so 17.8. Nová Dědina O putovní poháry SDH Nová Dědina 2B 9 16,53 (15,66) 

so 17. 8. Měrotín Olomoucká noční liga 2B 7 16,78 (16,59) 

so 24. 8. Velká Bystřice Pohárovka 2B 1 15,42 

so 7.9. Měrotín Hanácká extraliga 3B 12 23,45 (21,23) 

so 7. 9. Olešnice Olomoucká noční liga 2B 13 17,11 (16,93) 

so 14. 9. Hlubočky PÚ o putovní pohár starosty obce 3B   

so 14. 9. Chořelice (Litovel) 0. ročník pohárové soutěže 2B 1 15,61 (15,32) 

so 21. 9. Olomouc Lokomotiva O putovní pohár starosty OSH Olomouc 3B   

so 21. 9. Třeština Olomoucká noční liga 2B 25 20,33 (16,29) 

so 28.9. Olešnice Hanácká extraliga 3B 14 20,44 (19,68) 

so 28.9. Nasobůrky Noční soutěž v PÚ 2B 2 15,96 (15,67) 

                                                                                                                                                                         /jš/ 
3) 14.  září zástupci Hanáckého okrsku (Droždín, Radíkov) zavítali již tradičně do Rusovců (SK) 

     Vzhledem k dvojitému posunu termínu soutěže 

letos bylo velmi malé zastoupení z řad hanáckého 

okrsku. Mimo bratrů z Droždína se za SDH Radíkov 

zúčastnili Vladislav Langer a Karel Morbitzer. Jako 

fotografka a fanynka sboru Míša Válová. V meziná-

rodní soutěži s historickou hasičskou technikou za 

v účasti 8 družstev z Česka, Slovenska a Maďarska 

jsme získali konečné 6. místo z osmi, takže to pro-

padák nebyl. Karel Morbitzer navíc zaskočil i za 

druhé české družstvo Škrdlovice z Vysočiny, takže 

si máknul rovnou dvakrát…  Následovalo večerní 

přátelské posezení u mezinárodní hudby a prohlu-

bovaní mezinárodních vztahů…  

      Příjemným zpestřením pobytu byla pak nedělní 

prohlídka profesionální základny a muzea maďar-

ských kolegů z příhraničního okresního města Mosonmagyárovár. 

https://sdh-radikov.estranky.cz/clanky/soutezni-druzstvo/
https://sdh-radikov.estranky.cz/clanky/soutezni-druzstvo/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rkrml_9n37oS2HBHyn83-vee_rYdpWUm9yaxZGPy3ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rkrml_9n37oS2HBHyn83-vee_rYdpWUm9yaxZGPy3ys/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/sdhradikov.olomouc/
https://www.instagram.com/sdh_radikov_olomouc/
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Slavnostní nástup v zámeckém parku Rusovce (SK)           Prohlídka hasičského muzea v Maďarsku byla zajímavá 
                                                                                                                                                                               /km/  
 

4) 20. září proběhla výborová schůze místního SDH Ol.-Radíkov. 

Řešily se termíny a obsazení akcí 4/Q, brigády, sportovní akce i budoucnost Mladých hasičů. Starosta po-

děkoval za representaci soutěžnímu týmu, hospodář řešil záležitostí své „parkety“ u sboru, předseda KMČ 

informoval o situaci s HZ. 

DATUM AKCE 2019 Pořádá 

19.října  Sázení stromů v okolí fortu – akce Lesů ČR s.p.  SDH, dobrovolníci 

25.října Výborová schůze SDH Ol.-Radíkov SDH 

26.října  Sběr železa od 9 hod. SDH 

Dle rozpisu Akce soutěžního družstva Radíkov SPORT Radíkov SPORT 

1.12. – 16 hod. 1. adventní neděle-Rozsvěcování vánočního stromečku 2019 Mladí hasiči 

14.12. - 9,30 hod. Valná hromada SDH Ol.-Radíkov-restaurace POD VĚŽÍ SDH  

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz                                  

                                                                                                                     / km, jš, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM – JSTE VÍTÁNI.  
Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší pro-

dejny.  
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou, 
další poblíž. Možnost platby nákupů kartou.                                                                       
Chaty, chalupy s přicházejícím podzimem opouštějí jejich ma-
jitelé a naší prodejně tím ubývají i zákazníci, což se projevuje 
i na ekonomičnosti/tržbách prodejny. Nastavení slev pro ur-

čité kategorie občanů u MHD a dobré spojení do města vede 
k tomu, že lidé jezdí do prodejen v Olomouci nakupovat. Kdo 
jezdí autem za prací do města nakupuje v hypermarketech 

apod.     
 Je věcí každého, jakým způsobem řeší své nákupy, je ale 

otázkou, kde je hranice ekonomičnosti fungování naší prodejny HRUŠKA v Radíkově.       

      Zásobování prodejny je jinak na dobré úrovni, nakoupíte čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek mast-
ných výrobků a dalšího zboží. S připomínkami se obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat 
s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje. V současné době se na prodejně střídají vedoucí Dag-
mar Mlíchová, prodavačka Lucie Niezgodová a paní Eva Kubátová.                                                 /zv/                  
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