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

AHOJ PRÁZDNINY – SOBOTA 5. ZÁŘÍ 2020  
OD 14. hod. – HŘIŠTĚ ZA PRODEJNOU 

 

 
     
 

 

Hasičský pochod 2020 – počasí nepřálo 
 

 

Tradiční fotbálek ŽENATÍ (muži z Radíkova) 
– SVOBODNÍ  (chlapci z Radíkova) 
SOBOTA 29.8.2020 od 14,30 hod.   

Přijďte povzbudit hráče na Horní hřiště. 
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města 
Olomouce projednaly (výběr): 

 
15.6.2020 – 51. RMO  
-jednání jediného akcionáře. 
*Výstaviště Flora Olomouc 
a.s., *SNO a.s., *DPMO a.s. 
*Lesy města Olomouce a.s.,  
*AQUAPARK Olomouc a.s., 
*Správa Sportovních zaří-
zení a.s. 
-majetkoprávní záležitosti. 
-veřejná zakázka ZŠ Slavo-
nín, ZŠ Svatý Kopeček.  

-rozpočtové změny 2020. 
-OZV č.10 o zákazu bivakování a táboření na ně-
kterých veřejných místech ve SMOl.  
 
1.7.2020 – 52. RMO 
-veřejná zakázka, zimní stadion, výměna osvětlení. 
-veřejná zakázka, Dodávka cisternové automobi-
lové stříkačky (CAS). 
-veřejná zakázka Zabezpečení péče o psy, lokalita 
Čechy pod Kosířem. 
 
13.7.2020 – 53. RMO 
-veřejná zakázka, *ZŠ Holečkova, *Odpadové cen-
trum Olomouc (PD), *Olomoucké vánoční trhy 
2020, * Masarykova ul., oprava tramvajové trati. 
-zdroje vody v CHKO Litovelské Pomoraví. 
 
29.7.2020 – 54. RMO 
-veřejná zakázka, *ZŠ Slavonín, bezbariérový pří-
stup do školy. 
 
3.8.2020 – 55. RMO 
-zimní stadion. 
 
10.8.2020 – 56. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejná zakázka, Tisk a distribuce Olomouckých 
listů. 
-úprava prostoru před krematoriem. 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
-stanovení jednotné ceny pro účely jednání „Cyklis-
tická stezka Samotišky-Droždín-Bystrovany.“ 
-návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu 
SMOl na rok 2021. 
-zimní stadion, oprava střechy. 
-ZOO Olomouc, opravy v areálu. 
-potvrzení ve funkci ředitelek/ředitelů škol. 
-individuální dotace TJ Sokol Olomouc-Chválko-
vice. 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetko-
právní, 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 (výběr) 

 
Červenec 2020 (13.7.2020) 
-kontrola usnesení z jednání 
KMČ z 8.6. 
-projednání aktualizované ta-
bulky „Čerpání finančních pro-
středků KMČ MČ Radíkov-
verze 5“. 
-sdělení MŽP – Rozhodnutí o 

přidělení finančních prostředků (dotace) ve výši 
8 603,- Kč na provedení odborného ošetření památ-
ného stromu „Křížkův dóbek“. Ošetření proběhne 
počátkem října 2020 odbornou firmou. 
-OZV č.7/2020 o zákazu používání zábavné pyro-
techniky v MČ Sv. Kopeček. 
-příprava tradiční akce „Ahoj prázdniny“ dne 
5.9.2020 na hřišti za prodejnou HRUŠKA. 
-problémové sečení zelených ploch v MČ Radíkov, 
vázne i požadovaná údržba/kácení usychajících 
stromů v zástavbě na pozemcích města. 
-jednání s investičním náměstkem JUDr. Majorem 
MBA a ved. odboru ochrany Ing. Langrem ve věci 
uvolnění finančních prostředků v roce 2020/2021 na 
zahájení zpracování PD pro stavbu HZ Radíkov, ví-
ceúčelový objekt. Schůzka navazuje na dopis za-
slaný i panu primátorovi Mgr. M. Žbánkovi MPA.  
   
Srpen 2020 (3.8.2020)  
-kontrola usnesení ze dne 13.7.2020. 
-byl stanoven RMO a TSMO a.s. systém podzim-
ních sběrových sobot (náklady budou hrazeny 
z rozpočtu SMOl). V určených MČ (vč. Radíkova) 
proběhne svoz po dobu 3 hodin (od 8 hod.). Ter-
míny sběrových sobot budou včas občanům sdě-
leny. 
-byly provedeny opravné práce v MČ Radíkov, pro-
vádí se dílenská výroba mobiliáře, který bude osa-
zen. 
-diskuse ve věci dalšího využívání prostoru sporto-
viště za prodejnou HRUŠKA. 
-problematika nevhodného parkování, nedodržo-
vání rychlosti, požadavek na kontroly Městské poli-
cie.         
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Plán jednání KMČ v r. 2020 
(pondělí 19,00 hod.)        

    7. září 
    5. října  
    2. listopadu  
    7. 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/    
                                                                             

 
OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ „HASIČSKÝ POCHOD – 6. ROČNÍK 20.6 2020“   

      V letošním roce jsme chtěli uspořádat 6. ročník 

akce „Hasičský pochod kolem Radíkova“. Z důvodů 
koronavirové situace, byla tato akce posunuta do červ-
nového termínu „Netradiční hasičské soutěže 2020“ 
jako náhradní akce. Problémy s cestováním případ-
ných zahraničních 
účastníků ze Sloven-
ska a Walesu na sou-
těžní akci i to že se po 
určitých úlevách 
všechny sbory pustily 
do svých vlastních 
akcí „na domácích cvi-
čištích“ nebyla reálná. 

Hasičský pochod nám přišel jako nejlepší – účastníci chodí za sebou po 
trase v rozestupech, což bylo naplněno. 
     Tradičně start byl u hasičské zbrojnice, pro účastníky byla připra-
vena nová trasa a čtyři zastávky na trase včetně plně vybavené občer-
stvovací stanice …. 

Po pochodu bylo na hřišti připraveno bohaté 
občerstvení, mimo jiné makrely, klobásy, 
steaky, grilované hermelíny….   Bylo povoleno i překročení nočního klidu pro 
večerní zábavu. Bohužel celý víkend, ale hlavně v sobotu 20.6. dost pršelo. 
To asi dost ovlivnilo i účast na pochodu. Nakonec se na trasu vydalo těsně 
pod 50 účastníků. Ti chválili přípravu a trasu pochodu a akci si užili i přes 
vydatný déšť. Perličkou asi bylo, že na občerstvovací stanici se prodalo jen 
velmi málo piv (celkem 4), zato nápoje na zahřátí měly slušný odbyt. Déšť 
nakonec ubíral na intenzitě, takže odpoledne to bylo o poznání lepší. Cíl jako 
tradičně byl na hřišti za prodejnou Hruška Nakonec se většina nachystaných 
pochutin prodala a skalní zájemci vydrželi až do půlnoci.  
     Jelikož termín Netradiční soutěže dosud platil, dorazili kamarádi ze zná-
mých slovenských Rusovců, kteří svou účastí povýšili 6. ročník Hasičského 

pochodu na mezinárodní akci. Jak se zjistilo účastnil se i nějaký Chorvat.        
     Karel Morbitzer:   ….“velké poděkování patří všem, kdo pomohli s organizací, taktéž velké díky 
všem, co absolvovali letošní pochod i přes nepřízeň počasí.“                                                           /km/ 

                                                                                                                                                                                                                                                         

ÚDRŽBA ZELENĚ JE Z POHLEDU MÍSTNÍCH ŽÁDOUCÍ I V OKRAJOVÝCH MĚSTSKÝCH 
ČÁSTECH 
    KMČ obdržela od SMOl  informaci k problematice vznikající nové strategie pro zeleň v Olomouci. Dne 
16.9.2020 se uskuteční v Oranžerii ve Smetanových sadech úvodní jednání nejen přítomné veřejnosti, 
ale i odborníků. Akce bude včas propagována, byly osloveny i všechny komise městských částí. Propa-
gaci zajistíme i zde v Radíkově, účast je na vás.  
   Současný stav péče o zeleň se KMČ i místním občanům jeví ve dvojí kvalitě. Maximum péče v centru 
města, v parcích a dalších lokalitách, ale jiný přístup k sečení/nesečení travních porostů, odstraňování 
suchých a usychajících stromů, ošetření stromů napadených ochmetem např. v MČ Radíkov. Současná 
doba koronavirová je i dobou, která „napadla“ i ekonomický segment města, což není jednoduchá pro-
blematika.                                                                                                                                            /zv/                                                                                                                                                             

 
NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SE I NÁS V RADÍKOVĚ DOTÝKAJÍ…… 
    Všechny platné závazné vyhlášky SMOl, která dávají pravidla i povinnosti občanům, najdete na 
https://www.olomouc.eu/o-meste/povinne-informace/vyhlasky-a-narizeni. 
 

https://www.olomouc.eu/o-meste/povinne-informace/vyhlasky-a-narizeni
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     Dovolujeme si vám připomenout i některé nové závazné vyhlášky a to: 
- SMOl obecně závazná vyhláška č. 5/2020 15.7.2020 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných pro-
stranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olo-
mouci. 
- SMOl obecně závazná vyhláška č. 6/2020 z 15.7.2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích v Olomouci. 
- SMOl obecně závazná vyhláška č. 10/2020, z 16.7.2020 o zákazu bivakování a táboření na některých 
veřejných prostranstvích v Olomouci. 
                                                                                                                                             /zv/                                                                                                                                            
POČASÍ 
Červen 2020 
Červen byl nejchladnější za pět let, přesto je v pětině nejteplejších od roku 1775. Průměrná měsíční 
teplota dosáhla 16,4 °C, zatímco loni v červnu činila 20,7 °C, což byl nejvyšší údaj za tento měsíc od 
roku 1961. Zároveň byl nejdeštivější od roku 1961, odkdy se tento údaj celostátně sleduje. Bylo jen 
devět dnů, kdy nepršelo. Spadlo 123,6 milimetrů srážek, což je skoro dvojnásobek dlouhodobého prů-
měru. 
Naopak nejchladnější červen zaznamenali meteorologové v roce 1985, kdy průměr teploty za měsíc 
dosáhl jen 13 stupňů. 

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

123,6 30,9 26.6. 

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

16,4 29,9 16.6. 9,1 2.6. 

 
Červenec 2020 
Červenec byl teplotně normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,7 °C byla o 0,1°C nižší, než 
normál 1981–2010. Za posledních deset let to byl druhý nejchladnější červenec, chladněji bylo pouze v 
roce 2011, kdy byla průměrná červencová teplota 16,3 °C. 
V období od roku 1961 byl zaznamenán nejteplejší červenec v roce 2006 (průměrná měsíční teplota 
21,3 °C). Naopak nejchladnější červenec nastal v roce 1979, kdy průměrná měsíční teplota dosáhla 
pouze 14,6 °C. 

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

53 16,2 11.7. 

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

17,7 30,7 28.7. 7,9 12.7. 

Od počátku roku (do uzávěrky tohoto čísla) napršelo 453 mm. Povrchové sucho prakticky vymizelo, ale 
podzemní vody jsou na tom pořád špatně. 
Prudký přívalový liják s bouřkou v blízkém okolí Radíkova se spustil v pátek 14. srpna kolem 13. hodiny 
a byl doprovázen silným nárazovým větrem. S ohledem na umístění srážkoměrů na zahradách (někdy 
srážkový stín) byly odečteny jednotlivé srážkoměry v hodnotách s rozmezím od 40-50 mm. Liják trval 
cca 1,5 hod. 
Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ                                                    /jb/ 

                           

VÍTE, ŽE……… již v červnu 2020 se pan Ing. 

Bábler dožil 90 roků. Dodatečně blahopřejeme a 
přejeme pevné zdraví. Stále žije v rodinném 
domě na hranicích tří katastrů: Droždína, Sa-
motišek a Sv. Kopečka. Má kladný vztah i k Ra-
díkovu, neboť svou životní partnerku si našel 

v Radíkově. 
   Jeho otec Otto 
František Bábler 
se věnoval lite-
rární činnosti, 
překládal poezii 
do němčiny i pu-
blikoval poezii 
našich básníků 

v zahraničí.  Zásluhou O.F. Balblera se stalo 
jméno Samotišek známé v literárním světě. Za 
tuto práci mu vzdali dík mnozí naši básníci, v 

roce 1949 získal Václavkovu literární cenu 
města Olomouce, v roce 1967 literární cenu 
Svazu čs. spisovatelů a rok poté literární a kul-
turní cenu olomoucké ONV. 
…. Radíkovská přehrada se v období horkých 

letních dnů stala místem, které využívají dospělí 
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i děti z táborových pobytů na RS chata Pod věží, 
vše pod dozorem vedoucích.  
 
 

…. i letos proběhne v Radíkově příměstský tábor 
pro děti. Pořadatelem jsou manželé Jílkovi… 
 
                                                                                       /zv/

                                                                                

Sdělení občanům pro rok 2020, PŘIPOMÍNÁME….                                                                                        
Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově je opět v provozu 

a má svůj provozní režim: 

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 včetně povolování zá-

borů ploch a MK řešit, zajisté se vám dostane odborné rady.  

Nadále probíhá prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
 
1) Parkujte,  prosím, v souladu s dopravními předpisy především na 
svých parcelách a nikoliv na chodnících a zelených plochách města. 

Zvlášť upozorňujeme na zákaz parkování na ul. Malinovského. Porušuje se tímto pravidlo, že musí být volné 2 jízdní 
pruhy o šířce 3 m v obou směrech.  
       Pamatujte na to, že i do Radíkova zajíždí Policie ČR, kontroluje parkování a dodržování dopravních předpisů, 
stejně tak své povinnosti plní i Městská policie Olomouc.    
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá každé pondělí.  Dodržujte pokyny 
uvedené na tabuli v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam nepatří, nebudou odváženy. Vystavujete se riziku 
finančního postihu. 
3) Svoz komunálního odpadu i v roce 2020 probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2020: Pravidelný svoz je v 14-ti denním režimu, vždy pátek – liché týdny.     
5) Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle bio nádoby! Takto odložený 
odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.  
Závěrem připomínáme rychlou a pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy veřejného osvětlení, závady na místních 
komunikacích apod. – prostřednictvím formuláře hlášení závad na www.tsmo.cz. Na webových stránkách můžete 
sledovat i aktuality z TSMO a.s. 
 

Svoz 2020 tříděného odpadu od RD – PAPÍR úterý lichý týden: 8.9., 6.10., 1.12., 29.12.    
Svoz 2020 tříděného odpadu od RD – PLASTY: úterý lichý týden: 22.9., 20.10., 17.11., 
15.12.  

                                                                           

 
Místní knihovna je opět každou středu  
otevřena pro vás.                                                                                                                              
I v mimořádné době můžete nahlédnout doma na webové stránky 

http://www.kmol.cz/radikov.   Určitě najdete něco, co jste ještě ne-

četli. Místní knihovna má nově zprovozněné internetové praco-

viště.                                                                                        /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
JAK DÁL SE SBĚROVÝMI SOBOTAMI - PODZIM 2020 
 
    RMO SMOl rozhodla v srpnu o úsporném systému nakládání s odpady. Svoz v Radíkově bude v pod-
zimní sběrovou sobotu, a to v době 8 – 11 hod. Datum bude SMOl stanoveno. Stanoviště kontejnerů 
v Radíkově bude na parkovišti ul. Pujmanové. Občané budou o akci průběžně informováni i v Olomouc-
kých listech 2020, místním rozhlasem ve vývěskách.  
    S dotazy a problémy s průběžným svozem se prosím obracejte přímo na TSMO a.s., které budou na-
dále operativně řešit vaše požadavky.  
                                                                                                                                                                                   /zv/ 
 

 

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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Klub seniorů Radíkov se po prázdninové pauze opět sešel 5. srpna. 

  Po skončení letošních dovolených se mnohé Kluby seniorů opět roz-

jely se svou činností v měsíci srpnu. I když počasí bylo vhodné na   ra-
dostné sezení někde u vody, tak jsme zahájili hned 5. srpna slavnost-
ním posezením v na-
šem klubu. Na úvod 
jsme vzpomenuli na 
zesnulou členku Mi-
lušku, protože nebylo 

možno ji doprovodit na cestu poslední.......   Nálada ale 
byla srdečná, už nám vzájemná společnost chyběla. 
Další týden jsme si udělali pěkný výlet do Čech pod Ko-

sířem, kde jsme navštívili muzeum kočárů. 
Sám pan Václav Obr nám udělal pěkný a 
poutavý výklad o některých kočárech. Ně-
kteří prostředí dobře znají z koncertů, které 
se v Čechách pod Kosířem konají. Každo-
roční letní venkovní program zvaný 
JOSEFKOL měl v roce 2019 již své desáté 
výročí. Letošní koronavirovou dobou byla i 
omezena návštěvnost muzea i parku. Tra-
diční program v zámeckém parku s krásnými 
spřeženími s kočáry různého druhu se ne-

mohl uskutečnit. Muzeum je opravdu jedinečné a hojně navštěvované. Můžeme doporučit návštěvu všem 
zájemcům hlavně v čase dovolených a turistických výletů. Denně mají otevřeno v době 10-17 hod.  V 
pondělí je areál uzavřen. Po skvělém a chutném občerstvení v restauraci Mánes jsme se vraceli domů. 
Byl to opravdu krásný výlet. Příští mě-
síc naplánujeme opět něco zajíma-

vého. V KS jsme nezapomněli ani na 
oslavence. V červenci jsme se vypra-
vili na výlet do lázní Poděbrady, o které 
byl také zájem. Naši skupinu doplnily i dvě kamarádky ze Svatého Kopečka. Vychutnali jsme si tu pravou 
lázeňskou pohodu ve stínu lázeňského parku. Pohoda takovéto akce vždy záleží na všech účastnících, 
což se povedlo. V rámci svých aktivit máme v plánu navštívit koncem srpna areál firmy Nutrend na Že-
lezniční ulici ve Chválkovicích. Své plány na další období nacházíme i v katalogu Olomouckého kraje. 
Navštívíme ještě Moravský Beroun a Mohelnici. V čase adventním se chystáme na návštěvu města Pros-
tějova.                                           

Přeji všem obyvatelům hezké a pohodové léto 2020.    Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová      /fp/     
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  Městská policie plní své úkoly i v létě. Podívejte se i na https//mp-olo-

mouc.cz/.     
Klidné léto v Radíkově V době, 
kdy vznikal tento příspěvek, chyběly 
do konce letních prázdnin ještě dva 
týdny. A můžeme zkonstatovat 
jednu, a to pro nás z pohledu poli-

cejní práce, zásadní věc. Letošní léto bylo z pohledu při-
jatých oznámení a zjištěného protiprávného jednání klid-
nější než to předchozí. Strážníci během léta v Radíkově 
řešili pouze jeden případ z oblasti přestupku proti občan-
skému soužití, kdy došlo k incidentu mezi dvěma muži u 
rekreačního střediska v blízkosti místní telekomunikační 
věže. Oproti tomu v loňském roce jsme během prázdnin 
řešili v Radíkově pětici případů. Tři případy se týkaly 
volně se pohybujících zvířat, kdy strážníci odchytávali 
dva psy a jednu kočku. Ve všech případech došlo k převozu do příslušných útulku pro zvířata. Zbývající 
dva případy byly z oblasti dopravy, kdy nejprve jeden z řidičů zaparkoval v zákazu vjezdu na ulici Pře-
hradní a v druhém případě si z točny autobusů na ulici Malinovského udělal parkovací místo řidič vozidla 
značky BMW. Na samotný závěr nezbývá si než přát, aby podobně klidné období, jako v tomto létě po-
kračovalo i v následujících týdnech a měsících. 

petr.cunderle@mp-olomouc.cz,www.mp-olomouc.cz                                                                                                              
 

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Připravujeme akci Ahoj prázdniny, druž-
stvo požárního sportu po přípravě se zapojilo do hanácké extraligy a 
Olomoucké noční ligy. Sejdeme se na fotbálku na Horním hřišti…  
 
DRUŽSTVA SDH OPĚT SOUTĚŽÍ  - info pro vás….. 
Zdravíme radíkovské příznivce požárního sportu. 

Momentálně se nacházíme někde v polovině nakonec ne zas tak špatné sezóny, jak se na jejím začátku 

v květnu zdálo. Z lig, které běháme, nám 

sice zbyla pouze Hanácká extraliga (HE), 

kde máme letos premiéru v účasti a Olo-

moucká noční liga (ONL) byla zrušena, ale 

na nedostatek soutěží letos rozhodně netr-

píme. Kde je vůle, tam je cesta. Možná z 

toho bude dokonce naše nejsilnější sezóna, 

co se počtu závodů týče. Ale to uvidíme až 

v září na jejím konci. Každopádně jsme po-

řádně rozjetí. 

I za tak krátkou dobu jako jsou cca dva a  

Nahoře: Radíkovské družstvo bylo v Otinovsi na 1. 

místě. 

Vlevo: Co se na startu pokazí, to už se napravit nedá….    
 

půl měsíce, které trénujeme a jezdíme na sou-

těže, se nám již podařilo opotřebit celé hadicové 

vedení natolik, že z toho původního zbyla pouze 

jediná hadice a zbytek prošel nezbytnou a po-

měrně nákladnou obměnou za hadice nové. To 

víte, dáváme jim zabrat četnými tréninky. Minulý 

týden jsme také konečně po týdnech, ne-li mě-

sících vyjednávání a navrhování designu zadali do výroby nové dresy, na které se už teď moc těšíme. Už 

mailto:petr.cunderle@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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to chtělo vážně změnu. Doufáme, 

že se budou vám i na trati líbit. Co 

se týká týmu, soutěžní sestava 

běhá ta stejná jako od loňského 

srpna a probíhá zapracování jed-

noho nového člena. 

Nyní k dosavadním výsledkům v 

letošní sezóně. Největší váhu pro 

nás má letos boj o umístění na 

stupíncích vítězů na Hanácké ex-

tralize a tedy boj o náš první titul 

vůbec. Momentálně se po prvních 

4 kolech držíme na průběžném 6. 

místě z 32 týmů a na 4. místo ztrá-

címe pouze 2 body, na 3. místo 

potom bodů 12, což nejsou vůbec 

špatné vyhlídky. Očekávání jsou 

tedy veliká a uvidíme, jak osud za-

míchá kartami na dalším ligovém 

kole, které se bude konat v Plin-

koutu 29. srpna. 

Ligová kola tradičně doplňujeme 

mnoha pohárovými soutěžemi a 

dohromady máme na triku letos 

jedno první a dvě druhá místa. 

Potom dvě čtvrtá místa a na 

zbytku soutěží, pokud jsme 

zrovna neměli smůlu, se obyčejně 

držíme mezi deseti nejlepšími 

týmy. Taky jsme letos již dvakrát snížili náš dosavadní nejlepší čas v závodění na 3B, na které probíhá i 

HE a tento rok na ně běháme převážně. Poprvé jsme vylepšili rekord týmu z času 19.46 s na 18.46 s a 

následně jsme laťku snížili až na 18.10 s. Na rychlejším terči už ale zasvítil i čas 17.30 s., a proto poslední 

týdny naše běhání více a více pilujeme a netrpělivě očekáváme prolomení hranice osmnácti vteřin na 3B 

na obou terčích.  

      Na 2B usilujeme o první "čtrnáctkové" sestřiky terčů, které nám neustále o vlásek unikají.       

                                                                                                                                                              /jš/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

                            
                                 / km, am, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PRODEJNA HRUŠKA V OLOMOUCI-RADÍKOVĚ VÁS ZVE NA 
NÁKUPY.  
   Nejen místní zákazníci, ale i příchozí výletníci si vše potřebné vyberou. 
Pomozte i vy svými nákupy udržet ekonomičnost provozu prodejny, kte-
rou jsme si postavili v akci Z.  
     Pokud vám něco v sortimentu chybí, obraťte se s důvěrou na proda-
vačky. Pivovary a výrobci nápojů a za dobré ceny nabízí osvěžení pro 
 horké dny nebo ke grilování.                                                                                                           
                                                                                                                         /zv/         
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