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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV 
/VE STÍNU CORONAVIROVÉ DOBY/ 

 
 

Počátek roku 2021 přinesl nestabilní zimní po-
časí. Do Radíkova zavítaly mlhy, déšť i mráz 
až -15 st. C.  
Byla však i kouzelná rána, kdy napadlo 10 cm 
prašanu, ale po několika dnech sníh zmizel. 

 

 
Ve středu 13.ledna proběhlo v MČ Radíkov slavnostní 
spuštění Varovného a informačního systému města Olo-
mouce, a to za přítomnosti primátora Mgr. Žbánka, inves-
tičního náměstka JUDr. Majora, řady dalších hostů,  
veřejnosti i médii. Z akce se objevil spot v České 
televizi i v regionálních mediích.  
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Ze stránek SMOl jsme se dozvěděli… /výtah/ 

Varovný a informační systém startuje! Je srozumitelný a může zachraňovat lidské životy. 

         Nově instalovaný varovný a informační sys-

tém města Olomouce, který tvoří bezdrátový 
místní rozhlas, je prioritně určen pro varování a 
vyrozumění obyvatel při vzniku mimořádných 
událostí. Nahradí stávající zastaralé drátové roz-
hlasy a doplní či nahradí stávající síť elektronic-
kých sirén, které budou brzy vyžadovat význam-
nou modernizaci. Ve finálním stavu bude nový 
systém tvořit síť 1832 akustických jednotek, in-
stalovaných na sloupy veřejného osvětlení a 
ovládaných digitálně a bezdrátově. Je napojen 
na celostátní jednotný systém varování a infor-
mování obyvatelstva. „Díky velmi rychlé a spo-
lehlivé distribuci varovných či informativních hla-
sových zpráv může při vzniku mimořádných událostí zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální 
škody,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek. 

„Systém bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, jednotlivých odborů magistrátu, 
Městské policie Olomouc, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných organizací,“ 
doplňuje Martin Major, náměstek primátora, odpovědný za odbor ochrany. Hlášení a obsluhu budou mít na 
starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť magistrátu města Olomouce a Informačního centra města 

Olomouce podle struktury užívání. V případě mimo-
řádné události budou tímto systémem informovat 
obyvatelstvo pracovníci odboru ochrany. Od února 
už budou v městských částech, kde tento nový sys-
tém nahradí stávající zastaralý rozhlas, probíhat 
hlášení výlučně pomocí tohoto nového moderního 
systému. V městských částech, kde doposud žádný 
rozhlas nebyl, bude systém využíván jen pro hlá-
šení, které souvisí s bezpečností a ochranou oby-
vatel. „Budeme diskutovat s předsedy těchto částí, 
zda si jejich obyvatelé přejí systém využít i k hlášení 
o komunálním životě a událostech v jejich okolí. Ty 
městské části, které o hlášení budou stát, se jich 
dočkají v březnu,“ upřesňuje primátor Žbánek. 

Od počátku realizace v pololetí 2019 bylo namontováno 1487 akustických jednotek ve 24 městských čás-
tech. Projekt bude dokončen ve 3. čtvrtletí 2021, kdy budou dokončeny práce v městských částech Olo-
mouc – střed, Olomouc – západ a Neředín. Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu činí 66,7 
milionů Kč, přičemž 70 procent těchto nákladů bude hrazeno z dotačních prostředků. Město tedy uhradí 
přibližně 20 milionů korun ze svého rozpočtu. 

         
Rada a Zastupitelstvo statutárního města 
Olomouce projednaly (výběr): 

 
7.12.2020 – 68. RMO  
-majetkoprávní záležitosti. 
-majetkoprávní záležitosti 
odb. investic. 
-zimní stadion, malá hala a 
kotelna-demolice. 
-rozpočtové změny roku 
2020. 
-plán dopravní obsluhy 
města Olomouce. 

 
 
 
 
 
-dopady související s COVID - 19 u městských spo-
lečností. 
-reporting městských příspěvkových společností. 
-tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel. 
-změna ve složení ZMO. 
 
21.12.2020 – 69. RMO 
-pacht reklamních panelů. 
-cena vodného a stočného na rok 2021. 
-majetkoprávní záležitosti. 
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-rozpočtové změny 2020. 
-lokalita Tržnice. 
-AQUAPARK Olomouc, smlouva o pachtu Plavecký 
stadion Olomouc. 
-OMZOH – smlouvy s TSMO a.s. 
-odbor mjpr. – smlouvy s TSMO a.s. (údržba vod-
ních toků, pozemků a vodních děl). 
 
11.1.2021 – 70. RMO 
-majetkoprávní záležitosti odb. investic. 
-zimní stadion, oprava střechy. 
-rozpočtové změny 2021. 
-veřejná zakázka – Tramvajová trať II. etapa Nové 
sady – Povel II. 
-pravidla čerpání rozpočtu SMOl v přechodném ob-
dobí 2021. 
-veliké opravy komunikací 2021. 
 
25.1.2021 – 71. RMO  
-majetkoprávní záležitosti. 
-rozpočtové změny 2021. 
-změna č. 10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace. 
-Varovný a informační systém – zásady pro uží-
vání. 
-změny v komisích. 
-Statuty a jednací řády komisí RMO. 
 
14.12.2020 - 14. ZMO 
-majetkoprávní záležitosti odb. investic. 
-rozpočtové změny 2020. 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2021. 
-střednědobý výhled rozpočtů na rok 2022–2024. 
-plán obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
SMOl na období 2020-2029. 
-OZV o nočním klidu. 
-OZV o cenové mapě. 
-zpráva o činnosti krizového štábu SMOl. 
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) 

 
Prosinec -  jednání KMČ dle 
pokynů MMOl č.11/2020 bylo 
zrušeno  
     
Plán jednání KMČ v r. 2021 

(pondělí 19,00 hod.)            
 8. ledna (byla úprava termínu 
pro dálkové jednání) 

                
      8.března                                  2.srpna 
    12.dubna                                   6.září 
      3.května                                   4.října 
      7.června                                   1.listopadu 
    12.července                               6.prosince   
             
   
Leden (15.01.-20.1.2021 Dálkové jednání KMČ) 
Přidělení finančních prostředků na rok 2021  
-135 000,- Kč  (provoz komise MČ) 
-300 000,- Kč estetizace (zeleň, osvětlení, měření 
rychlosti apod.) 
-200 000,-Kč opravy komunikací dle rozhodnutí 
KMČ  
 
Únor (05.02.-08.2.2021 Dálkové jednání KMČ) 
-21.1. proběhla pochůzka po místních komunika-
cích, určení opravných prací, stanovení nákladů. 
-místní šetření ve věci částečné obnovy svítidel 
veřejného osvětlení. 
-zimní údržba a nevhodné parkování vozidel/sníh. 
-nový pracovník TSMO a.s. pro úklid Radíkova a 
Lošova dle stanovených rozpisů TSMO a.s. 
-obnovení výsypu odp. košů, výměna vadného 
šedého kontejneru. 
-zprovoznění varovného a informačního systému, 
doladění. Řeší odbor ochrany MMOl.              
 
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/     
                                                                             

 
V RÁMCI SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU SMOL BYLY I KMČ RADÍKOV PŘIDĚLENY 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY. 
- Velké opravy na místních komunikacích dle rozhodnutí KMČ – 200 000,- Kč /opravy naceněny/ 
- Estetizace (měření rychlosti na ul. Malinovského, výměna starých svítidel VO za LED osvětlení,  
výsadba zeleně apod.) - limit 300 000,- Kč      
- Akce hrazené z prostředků přidělených KMČ (Zpravodaj, PF, drobné nákupy, podpora místního SDH, 
Ahoj prázdniny, Rozsvěcování stromečku apod.) – limit 135 000,- Kč.   
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POČASÍ 
 
Ohlédnutí za rokem 2020:  
Stručně: stálé oteplování, nadprůměrné srážky i nebezpečný vítr 
Rekordní období sucha sice částečně skončilo, ale teplota vzduchu se konstantně zvyšuje. K přívalovým 
dešťům se stále více přidávaly silné poryvy větru, které dosahovaly takřka stokilometrové rychlosti.  
Oproti minulým rokům se letos oteplilo o zhruba 1,5 °C oproti dlouhodobému průměru mezi lety 1961 
až 2020. Rok 2020 je tak z hlediska průměrné teploty vzduchu na hranici první desítky nejteplejších let. 
Na první pohled se zdá, že letošek byl chladný, ale zdání klame. Je to zejména proto, že předcházející 
dva roky byly extrémně horké a suché. Rok 2020 byl sice o něco chladnější než ty předcházející dva, 
ale vzduch se neustále otepluje, byť ne v takovém rozsahu. Tři čtvrtiny roku byly teplotně nadprůměrné, 
období mezi květnem až červencem bylo o 1 až 2 stupně pod dlouhodobým průměrem. Především díky 
dešťům. Díky nim se podařilo zachránit přírodu od sucha, ale nese to s sebou jeden problém. Kvůli 
vypařování a rychlému odtoku se srážky dostanou pod povrch do zhruba 40 centimetrů, ale hlouběji 
často ne. I tak letošek vybočoval z řady let 2015 až 2019. Vyloženě deštivý přelom jara a léta přinesl v 
červnu v průměru více než 15 centimetrů srážek. 
V roce 2020 napršelo 735 milimetrů srážek, což je nejvíce za posledních 10 let. Naposledy v roce 2010 
napršelo o zhruba 120 mm více. Například ve srovnání s vyloženě suchým rokem 2018 napršelo o více 
než třetinu.  
Orkány typu Sabine nebo vichřice typu Victoria nás čekají i příští rok. Zjednodušeně se dá říct i, že rok 
2020 nám částečně poodkryl počasí pro další desetiletí, tedy neustálé oteplování a náhlé výkyvy v úhrnu 
srážek či rychlosti větru. 
 
Prosinec 2020 
V prosinci napršelo 45,1 mm srážek, z toho v jeden den 10,3 mm a to 24.12. Vánoce opět na blátě, na 
Štědrý den napršelo nejvíc za den. Teplotně byl prosinec nad dlouhodobým průměrem. 

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

45,1 10,3 24.12. 

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

 1,5 12,2  5.12. - 8,5 2.12. 

 
Leden 2021 
Leden byl další teplotně mírně nadprůměrný měsíc. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc. Sníh 
napadl 13.1. a souvislá sněhová pokrývka, asi 5 cm, vydržela 8 dní a dalo se na „kameňačkách“ lyžovat. 
Ale už 21.1. bylo 6 °C. V noci na 24.1. napadla slabá vrstvička sněhu a vydržela až do konce měsíce. 
Žel na běžkování to tentokrát zdaleka nebylo. 

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

24,8 6,9 29.1. 

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

- 1,4 6,6 21.1. - 12,0 18.1. 

 

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, ČHMÚ            /jb/ 
 

VÍTE, ŽE … 

…….. nejen z informací internetu, ale i z terénu 
u Radíkova byl na čerstvě napadaném sněhu 
v neděli 7. února místy vidět žlutavý nádech, 
který souvisel  s přenosem jemného písku ze 
Sahary do Evropy. Bylo to i s podporou  silného 
celodenního jihovýchodního větru …..  
……. v lednu 2021 došlo ke změnám v údržbě 
na místních komunikacích v Radíkově ze strany 
TSMO a.s. Pracovní poměr byl ukončen 
místnímu pracovníkovi a byl vytvořen nový 
systém úklidu jedním pracovníkem p. 
Rozsívalem, který bude dle rozpisu zajišťovat 
úklid v MČ Lošov a Radíkov. Předseda KMČ 
projednal s mistrem TSMO a.s. p. Fantulou 
některé věci související s úklidem v Radíkově.  

…… KMČ Svatý Kopeček vydala  
Svatokopeckou ročenku 2019. Je to velice 
zdařilá a krásně zpracovaná publikace vydaná 
v roce 2020. Kdo máte vztah k blízkému okolí a 
především k Sv. Kopečku, dozvíte se mnoho 
z jeho historie. Řada z nás tam chodila do 
školy, do prodejen, do kina apod. Místní 
starousedlíci si vzpomenou i na kontakty 
s místními lidmi.  
Snad je ročenka k mání v tištěné podobě. Zcela 
určitě si ji můžete stáhnout ze stránek Komise 
MČ Sv. Kopeček (email: kmc25@olomouc.eu).      
…..předsedovi KMČ byly předány p. Alešem 
Morbitzerem 9.2.2021 záměry související 
s úpravou hřiště za prodejnou na 
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víceúčelové sportovní hřiště. Připojený text 
s „petici“ podepsalo 64 občanů. MMOl je 
vydané platné územní rozhodnutí (ÚR) ze 
dne 29.11.2019 na rozšíření HZ (hasičské 

zbrojnice) v souladu se zpracovanou 
dokumentací pro ÚR, které řeší i budoucí 
prostor hřiště s napojením na HZ….         

                            
Sdělení občanům pro rok 2021, PŘIPOMÍNÁME….                                                                                        

Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově je opět v provozu i 

v době koronavirové 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. 

Vybírají se poplatky za popelnice a za psy, a to v únoru, 

dubnu a květnu. Možno platit přímo i převodem na účet 

MMOl. 

     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, 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. Odstavením vozidel na chodnících bráníte úklidu sněhu z chod-
níků, lidé si stěžují.  
       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 bude obnoven v březnu. Dodržujte po-
kyny 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 2021 probíhá v 14-ti denním režimu středa – liché týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2021 bude 12.března, dále pravidelný svoz ve 14-ti denním režimu, vždy pátek – sudé 
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 osvět-
lení, 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 2021 tříděného odpadu od RD – PAPÍR úterý sudý týden: 23.3., 20.4., 18.5.,15.6.,13.7., 
10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 28.12.     
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD – PLASTY: úterý sudý týden: 9.3., 7.4., 4.5., 1.6., 29.6., 

                                 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.   

TSMO a.s. ke končícímu zimnímu období 2021 sdělují: Pracovníci z různých provozoven TSMO a.s. jsou 

zařazeni do výkonu zimní údržby a pro většinu činností nastává tzv. „posezónní“ období. Samozřejmě dle klimatic-
kých podmínek budou pokračovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených požadavků. Cí-
lem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku prová-
dění potřebných prací vedoucích ke zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. Základní informace týkající se 
zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh jsou k dispozici na webových stránkách Technických slu-
žeb města Olomouce, a.s.  Nepřetržité spojení s dispečinkem pro vznesení dotazu, připomínek, či podání je od 
1.11.2020 – 31.3.2021 na tel. 605 201 686.  Samozřejmě budeme nadále operativně řešit Vaše požadavky.  

Místní knihovna je opět z důvodů vládního nařízení /koronavir/ do odvolání uzavřena. 

I v mimořádné době můžete nahlédnout doma na webové stránky 
http://www.kmol.cz/radikov. a promyslet si co si půjčíte, až bude kni-
hovna v provozu.  Určitě najdete něco, co jste ještě nečetli. Místní kni-
hovna má nově zprovozněné internetové pracoviště.               /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 v současné době koronavirové neschází. 

Únorová zima je docela „vlezná“. Zimního sluníčka moc není, častější 
jsou mlhy i nějaký ten déšť, sněžení a ledový vítr k tomu. I nám senio-
rům je lépe doma u nějaké knížky. Televizní kanály se snaží předložit 
spoustu programů i starších a my máme možnost s nostalgií vzpomí-
nat, jaké to kdysi bylo. Nechodíme do přírody hromadně, ale často 
v lese na lesních cestách potkáváme jak známé, tak i lidi z města, kteří 
vyrazili za čerstvým povětřím. Opěrným bodem je i „okénko“ u RS 
Chata Pod věží. V teple domova zdatné kuchařky vymýšlí nějaké ty 

dobrůtky nejen pro rodinu, ale pochlubí se i u sousedů. Výhodou pro seniory je i dostupnost místní pro-
dejny HRUŠKA a tím i minimalizace cestování seniorů do Olomouce.  
     Snad se brzy dočkáme účinného očkování, upraví se procento nemocných a život se bude vracet do 
normálních kolejí. Pomalu si zvykáme na současnou rizikovou dobu a pečujeme o své zdraví a dodržu-
jeme nutné zásady. A tak nám nezbývá, než se ozbrojit trpělivostí a být k sobě navzájem srdeční a vstřícní 
a nedělat situaci ještě horší.  
Proto se všichni dál opatrujte a posilujte svůj organismus vitamíny, protože tím zaženeme i jarní únavu, 
která nás čeká a jistě vše zvládneme.  
     Přeji všem krásný a zdravý zimní čas s nadějí na to, že nás brzy jarní slunečné dny za-
hřejí.                                                         Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová      /fp/ 

                   

 Městská policie bilancuje události r. 2020 v Radíkově  

V roce 2020 strážníci Městské policie Olomouc řešili celkem sedmnáct oznámení v 
lokalitě KMČ Radíkov, kdy oproti předchozímu roku je zde nárůst o osm oznámení. 
     Z celkového počtu byly čtyři případy kvalifikovány jako přestupky, a to proti občan-
skému soužití (fyzický konflikt mezi dvěma muži u chaty pod vysílačem), dále veřej-
nému pořádku (neoprávněný zábor veřejného prostranství na ulici Náprstkova) a ve 
dvou případech došlo k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích 

v souvislosti se špatně zaparkovanými vozidly. Zbývající případy byly vyhodnoceny jako prověrky ozná-
mení v oblastech veřejného pořádku a dopravy. V žádném z uvedených oznámení nedošlo ke spáchání 
trestného činu, který by byl předán Policii ČR k dalšímu řešení.  
      Nejčastěji olomoucké strážníky zaměstnaly odchyty psů, a to konkrétně v šesti případech. Následo-
valy oznámení z oblasti veřejného pořádku (také šest oznámení), např. muž opékající si špekáčky u sil-
nice na ulici Malinovského nebo podnapilá žena ležící na konečné zastávce autobusu v ulici Malinov-
ského. 
  
                                                                                                             Bc. Petr Čunderle, DiS. 
                                                                                                                                          tiskový mluvčí 
                                                                                                                                 Městská policie Olomouc 

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

 
„Co jste hasiči, co jste dělali“: Aktivity SDH jsou poplatné stávají-
címu krizovému stavu. Výroční schůze SDH Ol. - Radíkov se neko-
nala. 
- Členové SDH zaplatili příspěvky. 

- Byla zaslána zpráva za rok 2020 na OS SDH. 

- Školení zatím neproběhla. 

- Pokud podmínky doby dovolí, proběhne sběrová sobota /železo/ míst-

ního SDH - duben, květen. 

- Tradiční valné hromady SDH okrsku asi nebudou. 

- Parta našeho družstva SDH Radíkov-SPORT využívá současné doby a zimního období k prove-

dení důkladné přípravy a přestavby závodního stroje PS 12. Provádí se kompletní údržba, vý-

měna součástek mašiny, děláme změnu koncepce vozíku na přepravu stroje, provádí se obnova 

nátěru. Jsou to nemalé, nejen časové, ale i finanční náklady, se kterými se musíme vypořádat i 

s podporou sboru.  

  
 

mailto:petr.cunderle@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Stručná informace z výroční zprávy  SDH RADÍKOV sport za rok 2020. 

Začátek roku 2020 byl s ohledem na vládní nařízení kolem koronavirové epidemie velmi složitý a zamí-
chal našimi záměry. Mnohé plánované soutěže byly zrušeny, jiné sbory řešily povodně. Poprvé jsme 
trénovali v prvním červnovém týdnu a za 14 dnů nato jsme se účastnili prvního kola Hanácké extraligy 
(HE) ve Chválkovicích. Naším cílem byly i další soutěže - Olomoucká noční liga a tu a tam nějaké další 
soutěže. Uskutečnily se i noční pohárové soutěže (Měrotín, Ludracup v Drahanovicích pořádaný SDH 
Ludéřov). 
  I přesto se nám podařilo v r.2020 “trhnout” týmový rekord a zúčastnit se dosud nejvyššího celkového 
počtu soutěží vůbec (30), z čehož 7 byla jednotlivá kola HE, jedna soutěž byla “železný hasič” (TFA) - 
Holickej Kombajn pořádaný SDH Holice a zbytek tvořily klasické nebo noční pohárové soutěže, případně 
jednotlivá kola dalších lig, např. ZLPS (Zlínská liga požárního sportu) nebo VC Holbacup (Velká cena 
Holbacup okresu Šumperk), kde jsme se neúčastnili celých lig. 
V srpnu nabídka soutěží na olomoucku byla strohá, a tak jsme neváhali zavítat na soutěže i do zlínského 
kraje, abychom porovnali síly s týmy tamních sborů. Při této příležitosti jsme také navštívili tým SDH 
Vrbětice, od kterého jsme v r. 2019 koupili jejich starý stroj. Na začátku sezóny nám také do týmu přibyla 
posila v podobě nového člena Sebastiána Sitka. Pečlivě jsme pracovali na jeho hladkém vstupu do týmu, 
tréninkové a závodní rutiny. 
Na podzim 2020 jsme se rozhodli náš stroj konečně podrobit loni odloženému servisu, který na závodním 
stroji přibližně 11 let neproběhl. Současně dáme stroji i nový lak a vyřešíme kosmetické vady rámu a 
oplechování. Koncem sezóny 2020 jsme také zainvestovali do nových dresů pro celý tým a v průběhu 
sezóny ještě do sportovního vybavení podle toho, co bylo zrovna potřeba. Chceme, ať je stroj na násle-
dující sezónu 2021 připraven v plné kondici, pokud by se sezóna měla uskutečnit, v což věříme. 
V letošní sezóně se nám také podařilo posunout náš týmový rekord na trati 3B na čas 18.10s. 

Přehledová tabulka soutěží, kterých jsme se v roce 2020 zúčastnili.  
HE – Hanácká extraliga  Tučně: umístění 1., 2., 3., 4.  a čas (sec).   
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PRODEJNA HRUŠKA V OLOMOUCI-RADÍKOVĚ VÁS ZVE NEJEN NA NÁKUPY, ALE I 
K TERMINÁLU SAZKY.  

 

   Radíkovská prodejna HRUŠKA a její personál 
vítá své zákazníky na základě mimořádných 
opatření jen s rouškami. Využijte prodejny ke 
svým nákupům a vyhnete se takto kontaktu s dal-
šími lidmi v prostředcích MHD při přepravě do 
města za nákupy.  
    Zboží je v prodejně dostatek, personál vám 
poradí a doporučí, kde co najdete.  
     
Do Radíkova vstoupí v brzké době provozo-
vatel SAZKY, a to do místní prodejny 
HRUŠKA. U vstupu do prodejny se objevila 
typická žlutá reklamní koule s nápisem 
SAZKA. V interiéru bude osazen terminál, na 
který budou zaškoleny prodavačky. Pak je na 
vás, jak ho budete využívat a jaké finance při-

nesete se šťastnou výhrou rodině domů. Je to záležitost provozovatele řetězce prodejen HRUŠKA 
a vašeho štěstí…. 

                                                                                                                                                                  /zv/      

 
Bazilika Svatý Kopeček – zima únor 2021. /foto mt/ 

 

Svatokopeckou ročenku najdete na: 
 

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10890/svaty-kopecek-ro-
cenka-2019.cs.pdf 
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