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PRO OBYVATELE, CHATA ŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

 
 
Trochu méně známý 
zimní pohled od 
„Jablečné“ na městskou 
část Radíkov. Budiž již 
jen připomínkou  letošní 
zimy, která nás nepotrá-
pila ani tak množstvím 
sněhu, ale především 
svou délkou, počáteční-
mi holomrazy. Problémy 
byly při jarním tání a 
dále s opakujícím se 
náledím. 
 

 

 

 

 Archivním snímkem se 
vracíme do uplynulého       
roku, a to období 
velikonočních svátků, 
kdy místní kluci stále 
dodržují zvyk klapání 
v období před svátky 
jara. Ty letošní velikono-
ce jsou až v druhé 
polovině dubna, a to  
snad už bude počasí na 
krátký rukáv jako v roce 
2002.   
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  

dne 28.1.2003 -    
6. schůze RMO          
-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-oceňování nemo-
vitostí 
-prodej domů 
-schválení nájmů 
v bytech  
-vyhodnocení spo-
lupráce s exeku-
torskými úřady 

-systém stanovení nájemného v měst-
ských bytech 
-energetické audity 
-návrh rozpočtu SMO a.s. na rok 2003 
-prezentace Brusel 
-rekonstrukce městských lázní 
-zřizovací listina městská knihovna Olo-
mouc 
-průchod Ostružnická-Denisova 
-komise RMO 
-přednádražní prostor III.etapa – příspěvek 
ČD 
smlouva na dotace ISPA 
-nákup dvou autobusů Karosa B 961 
v roce 2003 
-stanovení dne pro uzavírání manželství 
(čtvrtek) 
dne 11.2.2003 – 7. sch ůze RMO 
-kontrola usnesení  
-majetkoprávní záležitosti, pronájmy, věc-
ná břemena  
-návrh Komplexního součinnostního pro-
gramu prevence kriminalita a sociální pa-
tologie „Naše město“ na rok 2003 
-výsledky hospodaření Statutárního města 
Olomouc za rok 2002  
-návrh rozpočtu na rok 2003  
obecně závazná vyhláška o Cenové mapě 
stavebních pozemků města Olomouce 
-návrh čerpání Fondu bytové výstavby 
v roce 2003  
-oprava krematoria 
-IDOS změny jízdních řádů 
-Programové prohlášení Rady města 
Olomouce 
rozpracování usnesení 3.zasedání ZMO –
jmenování členů KMČ 

-bytová družstva 
dne 18.2.2003 – 8. sch ůze RMO  
-fond bytové výstavby 
-fond hospodářského rozvoje 
ceník služeb Plaveckého stadionu 
-návrh rozpočtu Statutárního města Olo-
mouc 
dne 4.3.2003 – 9.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-bytové záležitosti 
-změna územního plánu lokalita Chválko-
vice-Selské náměstí 
-Tržnice,. Informace o projednání 
-tř.Kosmonautů-výběr investora 
-strategický plán rozvoje cyklistické dopra-
vy 
-knihovní řád a ceník 
-projekt rozvoje cestovního ruchu 
-tř.Míru –2.stavba-dodatek ke smlouvě o 
společném zajištění investiční akce 
-centrální výtopna ZOO na biomasu 
-vyhodnocení rozpočtového provizoria 
-jednací řád ZMO a RMO 
-návrh financování modernizace vozového 
parku DPMO a.s. 
-smlouva k zabezpečení veřejně prospěš-
ných služeb ve městě Olomouci na rok 
2003 s TSMO a.s. 
dne 4.2.2003 – 3.zasedání ZMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-zřízení příspěvkové organizace Knihovna 
města Olomouce 
-akciové společnosti se 100% účastí měs-
ta 
-schválení změny č.X ÚpnSÚ Olomouc-
Hodolany, areál ČSAD 
dne 11.3.2003 – 4.zasedání ZMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-ukončení provozu MŠ 
-výsledky hospodaření města Olomouc za 
rok 2003  
-návrh na čerpání fondu bytové výstavby 
-program regenerace městské památkové 
rezervace 
-výbory zastupitelstva,schválení 
-návrh na pojmenování ulic 
-fond rozvoje bydlení 
-cenová mapa 
  
 
                                              / zv /     
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Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Únor 2003  
-informace o schůzce s MP 
na Sv.Kopečku 
-jednání s odborem ŽP ve 
věci lokality Horního hřiště 

-seznámení s dokumentem „Programové 
prohlášení RMO“ 
-umístění 3 ks nádob na posyp 
-projednání žádosti stáje OMEGA o proná-
jem horního hřiště (projednání dalšího 
postupu) 
-dokončení seznamu chat a chalup 
-uplatnění dodatečného požadavku na 
realizaci odvodňovacího žlabu ul. Malinov-
ského-směr ul.Dolanská, Pujmanové 
-diskuse o naplnění akcí KMČ na rok 2003 
-projednání připomínky k uvazování psů 
na volném prostranství v lokalitě Na Su-
chých loukách 
Březen 2003 
-informace o jednání u primátora ve věci 
akce Kanalizace Radíkov 
-sběrové soboty 22.3.( šrot SDH Radíkov),  
29.3.2003 (TSMO a.s. - kontejnery na 
ostatní odpad) a jejich zabezpečení v Ra-
díkově 
-odmítnutí dodatečného požadavku na 
odvodňovací žlab (omezené prostředky) 

-seznámení s plánem investic města na 
rok 2003  
-jednání o dalším postupu KMČ ve věci 
řešení majetkoprávních záležitostí ve věci 
investiční akce „Kanalizace Radíkov“ 
-informace o sportovní akci „Radíkovská 
patnáctka“ (liga stovkařů Olomouckého 
kraje) 
-„investování“ KMČ z prostředků přiděle-
ných městem na rok 2003 
 
 Plán jednání KM Č v roce 2003  
    14. dubna                 19,00 hod. 
    19. května                 20,00 hod. 
    16. června                 20,00 hod. 
    21. července             20,00 hod. 
    18. srpna                   20,00 hod. 
    15. září                      19,00 hod. 
    20. října                     19,00 hod. 
    24. listopadu             18,00 hod. 
    15. prosince              18,00 hod.        
 
            
Poznámka:  Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v daném termínu. 
Úvodní část  jednání  je  ve řejná.  
       Zápisy z jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěs-
ní skříňce pod lípou naproti   zastávky MHD.  

                                                                                                                 / zv /   
 
JARNÍ ÚKLID V M ĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV MŮŽE ZAČÍT 

    Stalo se již dlouholetou tradicí 
zahájit jarní úklid v této městské části 
sběrovými sobotami. Občané, chataři 
a majitelé chalup mají takto možnost 
se zbavit všech nepotřebných věcí ze 
svých domů a chat. 
V SOBOTU DNE 22. BŘEZNA 2003 
ZAJISTÍ MÍSTNÍ HASIČI Z SDH OL.-

RADÍKOV SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU.  

Občané mohou odložit šrot před své 
domy nejlépe až v sobotu ráno  (z dů- 
vodů možnosti odvozu cizími oso-
bami). Svoz zabezpečí hasiči a bude 
zahájen v 9,00 hod. Lednice do to-
hoto sběru nepatří. 

Až 7 kontejner ů se odveze z m ěstské části Radíkov každou  
                               sběrovou sobotu  

V SOBOTU DNE 29.BŘEZNA 2003 
BUDOU NA TOČNU AUTOBUSŮ MHD V DOBĚ OD 8,00-13,00 HOD. 

 PRŮBĚŽNĚ PŘISTAVOVÁNY  
KONTEJNERY PRO ODLOŽENÍ OSTATNÍHO OBJEMNÉHO KUSOVÉH O ODPADU 
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Lze odložit objemný kusový odpad včetně domácích spotřebičů (lednice, televizory apod., 
dále drobný nebezpečný odpad jako baterie, zářivky, zbytky barev apod.) a také organický 
odpad. Občané si musí odpad odložit do kontejnerů sami. Přítomný pracovník TSMO a.s. 
zabezpečuje pouze odborný dozor na správné třídění a sběr organizuje.  
Sdělení Magistrátu odbor ŽP: Vzhledem k tomu, že v lo ňském roce n ěkteří občané narušovali svým jed-
náním pr ůběh sb ěrových sobot, bude tato akce v sou činnosti s M ěstskou policií  (v Radíkově problémy 
snad nebyly a nebudou).  
                                                                                                                                 /zv/ 
VELKÁ CENA VYTRVALC Ů OLOMOUCKÉHO KRAJE V RADÍKOV Ě 
       8. března 2003 se uskutečnil 
premiérový závod Radíkovská patnáctka, 
který se konal jako součást Velké ceny 
vytrvalců Olomoucka pro rok 2003. 
V běžeckém poli se představili vedle 
zkušených atletů také zástupci z řad 
veřejnosti, které čekala velice náročná trať 
vedoucí z Radíkova do Pohořan. Hromadný 
start všech kategorií byl odstartován v 10:00 
před místní hospodou. Na startu bylo 
připraveno 72 závodníků rozdělených do 6 
kategorií. Tři nejlepší v jednotlivých 
kategoriích čekali peněžité odměny. 
Pořadatelé nezapomněli ani na ty nejmenší, 
kteří v závodě dětí soutěžili o sladké ceny. 
Se zledovatělou tratí se nejlépe vypořádal 
Petr Vymazal z Přerova, který vyhrál s 
náskokem devíti sekund v čase 58:48 před 
svým kolegou z reprezentačního družstva vrchařů                     Těsně před hromadným startem…  
Ondřejem Horákem. Mezi ženami byla nejrychlejší veteránka Zdenka Václavková ze SKI OB Šternberk. 
Závod absolvovali i místní rodáci (oba místní hasiči)  Aleš Morbitzer (skončil 25. v čase 1:27:03) a Tomáš Řezní-
ček (skončil 23. v čase 1:23:46)  Prvně jmenovaný se po závodě rád podělil o první dojmy. 
Aleši, absolvoval jsi speciální p řípravu na dnešní den? 
Včera večer jsem se sešel s Tomášem v místní hospodě , kde jsme probrali taktiku závodu, ale asi to nebylo to 
pravé. 
Jak by jsi zhodnotil tra ť Radíkovské patnáctky? 
Na 70 % trati byla cesta pokryta ledem, co zapříčinilo spoustu pádů.V první polovině bylo těžké stoupání na Po-
hořany a bylo tedy důležité dobře si rozvrhnout síly. 
Měl jsi v pr ůběhu závodu n ějakou krizi, kterou jsi zt ěžka překonával? 
Na 7 km v největším stoupání mi bylo asi nejhůř, naštěstí mě zrovna doběhl Tomáš, který mi hodně pomohl. 

Spolupracoval jsi na trati s n ěkterým z b ěžců? 
Byl jsem domluven s Tomášem, že společně 
poběžíme první polovinu trati. Ale hned od startu 
jsme zvolili každý jiné tempo a na trati jsme 
spolupracovali pouze v již zmiňovaném stoupání 
na Pohořany. Jinak jsem spolupracoval se 
skupinkou veteránů, kteří mi nakonec stejně 
utekli. 
Jsi spokojený se svým kone čným umíst ěním 
na 25. míst ě? 
Jsem moc rád, že se mi podařilo vůbec 
doběhnout a neskončit jako poslední.  
Zúčastníš se i následujícího ro čníku? 
Dnes říkám ne, ale co bude za rok? 
Poznámka: podrobné výsledky zveřejnil 
regionální denní tisk. 

            /wuj /   
         Místní T. Řezníček a A. Morbitzer to dokázali ……. 
 
KANALIZACE, KANALIZACE……  
       V 10. týdnu se uskutečnilo za přítomnosti pana primátora Ing.Tesaříka, náměstků 
Ing.Czmera, p.Petříka, zástupců odboru investic a předsedy KMČ Ing.Zvěřiny jednání souvi-
sející s akcí „Kanalizace Radíkov.“ Příprava akce běží již třetím rokem včetně vyřizování slo-
žitých majetkoprávních záležitostí. Bohužel přístup některých několika málo vlastníků po-
zemků, jejich nadnesené a přemrštěné požadavky a kladení různých podmiňujících vazeb 
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přivádí přípravu akce do patové situace. O to více je zarážející, že mezi nimi jsou i  vlastníci, 
kteří v Radíkově přímo bydlí (pomineme-li ty ostatní, kteří k Radíkovu jiný vztah nemají a jde 
jim jen o vydírání).  Je logické, že ti místní by měli mít zájem na kanalizaci, protože zde žijí a 
stanovit si rozumné, logické důvody, které je možné ze strany města akceptovat. Požadavků 
na dořešení infrastruktury v okrajových částech města je za stamiliony korun. Jsme 
v přípravě již hodně daleko a byla by škoda tuto pozici ztratit.   
      Naše KMČ předložila městu přehled veškerých svých snah a aktivit, které v rámci svých 
„nulových kompetencí“ pro přípravu této akce mohla udělat. Sami nedovedeme posoudit, zda 
i ostatní KMČ vyvíjí takovou iniciativu k přípravě investiční akce (např. jedná s lidmi, zajišťuje 

podpisy a předjednání  k přípravě 
smluv ve spolupráci s odborem 
investic apod), ale mnoho jich asi 
není. Jde o citlivou oblast 
vlastnických vztahů, ale vše má 
své meze. Nespokojenost 
místních občanů se současným 
nedořešeným stavem narůstá, lidé 
vidí, že město řeší jiné věci, které 
z pohledu nepříjemností spoje-
ných s nakládáním se splašky 
nejsou až tak důležité. V prioritách 
města by měl být kladen ještě 

Na kanalizaci čekají jak radíkovští ob čané, tak i nové RD na ul.Zedníkova  
větší důraz na radikální řešení infrastruktury. A že ani novinářský svět tyto problémy nevní-
má, svědčí otázky kladené primátorovi a zveřejněné jako celostránkový rozhovor s primáto-
rem Ing. Tesaříkem  v MF Dnes v sobotu 15.3.2003.   
                                                                                                   /zv/           
Víte, že . . . .  
 .......... městská část Radíkov se po delší 
době opět dostala na stránky regionálního 
tisku. Zájem vzbudilo spuštění webových 
stránek naší KMČ. Předseda odpovídal na 
některé telefonické dotazy redaktorů. 
Zmínka o tom, že jsme jako první KMČ 
s pomocí webmastra města pana Snášela 
a ved. tiskového odboru Mgr.Rašťáka 
stránky www.olomoucko.cz/radikov reali-
zovali.  Pohyb na nich není zdaleka jako 
na kmenových stránkách města, ale zájem 
nás těší. Zmínka byla i ve vysílání České-
ho rozhlasu Olomouc……. 

……… bohužel méně radosti a především 
spoustu starostí nadělala rodičům, policii 
ale i občanům ztráta malé holčičky 
z Radíkova, a to ve čtvrtek večer 13.2. ve 
večerních hodinách. Dramatická situace a 
úsilí všech, kteří po dívence pátrali, bylo 
korunováno úspěchem. Situace za mrazu 
téměř –100 C byla kritická. Vše nakonec 
dobře dopadlo, a to je to nejdůležitější, ať 
už jsou spekulace sobotního tisku jakkoliv 
protichůdné. Děti zde jsou zvyklé samo-
statnosti, ale je důležité, aby z tohoto pří-

padu si všichni rodiče vzali ponaučení pro 
budoucnost…… 

……… v 7.týdnu na naši žádost dosadili 
po dohodě s KMČ Technické služby města 
Olomouce zatím 3 ks nádob na zimní po-
syp. Další 2 ks nádob, které KMČ Radíkov 

požadovala, skončily v Lošově i když 
s nápadem a požadavkem přišla naše 
KMČ. Předpokládáme, že počet nádob se 
doplní a zima 2003/2004 bude již plně 
zabezpečena. Nádoby budou cca v dubnu 
odvezeny a před zimou opět navezeny na 
svá stanoviště. Nejen dopisem, ale i tímto 
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děkujeme vedení TSMO a.s. za pochope-
ní……. 

……..i ten náš „Křížkův doubek“ patří do 
kategorie „památných stromů“. Tedy do 
stejné řady výjimečných stromů, o kterých 
běží velmi zajímavý pořad s názvem „Pa-
měť stromů“, kterým provází Luděk Mun-
zar vždy v neděli v podvečer……. 

………již nyní stanovili místní hasiči datum    
na oblíbený a v okolí stále známější no-
hejbalový turnaj, a to na sobotu 
7.6.2003, což je i termín kácení máje a 
tradičního večerního posezení při hudbě. 
Zájemců o turnaj je již více než je maxi-
mální kapacita turnaje (16 mužstev). 
S jarem přijdou první tréninky na hřišti za 
prodejnou a intenzivní příprava místních 
družstev……  

………ten letošní únor dokázal ty naše 
plynoměry roztočit daleko více jako únor 
2002, kdy bylo podstatně tepleji. Zatím se 
zima drží a zahrádky jsou ještě v poklidu. 
Ti vzorní již mají ostříhané stromky, no a 
ti, co zatím vysedávají v teple, to určitě 
rychle doženou…….. 

……. I tentokráte jediný ples radíkovské 
sezóny, který pořádali místní hasiči, pro-

běhl k plné spokojenosti přítomných. 
Všichni se dobře bavili až do odjezdu prv-
ního ranního spoje na Olomouc. Kapela 
Melodik Šternberk zde hraje již více jak 10 
let  ke spokojenosti obou stran. Ještě že 
zde ty hasiče máme….  

…….. místní Sbor dobrovolných hasičů 
obdržel děkovný dopis od starosty obce 
Zálezlice u Mělníka za poskytnutí finanč-
ního příspěvku této obci postižené 
povodněmi, kterou na jejich konto naši 
hasiči odeslali ……….. 

……..i sousední Lošov se konečně v  le-
tošním roce dočká plynofikace. Byly ukon-
čeny spory kolem dodavatele stavby a 
ZMO odsouhlasilo v rozpočtu na rok 2003 
částku 15,8 mil.Kč. Je jen otázkou, zda 
v době zdražování plynu bude takový zá-
jem od občanů jako u nás v Radíkově… 

……..hasiči se pomalu chystají na jarní 
soutěže v požárním sportu s cílem pod-
statně vylepšit výsledky dosažené v roce 
2002. Bylo taktéž odzkoušeno při čerpání 
zatopeného sklepa i nové kalové čerpadlo, 
které v listopadu obdržel SDH Ol-Radíkov 
od města Olomouc…….    

/ zv /  
                                                                           

 
Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  
 

v březnu 
Ing.Sříbrnský Vladimír, Schwarz Josef, Menšíková Božena, 
Meiznerová Helena, Kubíčková Marie, Krumpholc Milan, Mel-
cerová Zdeňka, Machek Jiří 
v dubnu  
Kolková Věra, Aleňáková Marie, Tříska Jaroslav, Nádeníčková 
Jaroslava, Mazáč Jiří, Titzová Marie, Nádeníček Jaroslav, 
Machková Věra 
v květnu  
Smetana Jan, Pečínka Stanislav, Mazáčová Marie, Smetanová 
Emilie, Vatter Miroslav, Uhlířová Drahomíra, Titzová Olga 
 
Všem oslavenc ům přejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v dalším 
život ě.   

 Pozn.  : KM Č č.  21 sleduje narozeniny pouze  ob čanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 

                                  
/ zv /   
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Upozorn ění:  
 

1)  Provoz místní pobo čky Městské knihovny je 
každou ned ěli od 9 - 11 hod.  Využijte 
nabídky, neboť knihovna přešla od okresu pod 
město Olomouc. S ohledem na to, že i provoz 
knihovny město něco stojí a peněz není nikdy 
dost.  Váš aktivní zájem o zápůjčky knih z 
tohoto skromného zařízení může knihovnu 
udržet v provozu i v dalším období.   

2)  ZMĚNA: úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce jsou každé 
pond ělí od 13,00 –17,00 hod.  Tel. 585385 296. Využijte služeb tohoto pracoviště, ušetří-
te si zbytečné cesty na „Magistrát“. Vybírá se za komunální odpad a poplatky ze psů. Od 
pana Schwarze se vám dostane odborné rady i příslušných formulářů. S ukončením vybí-
rání poplatků za komunální odpad bude úřední den na detašovaném pracovišti od 
1.4.2003 opět každou st ředu od 12,00-16,00 hod.  

3)  Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské zápisy, kupní 
smlouvy, vysvědčení apod. Využijte i možnost zaplatit v míst ě poplatky za komunální 
odpad pro rok 2003 v dob ě od 3.února do 31. b řezna. 

4)  Rozvoz plynu : 27.3., 24.4., 22.5. 2003, další info rmace budou na výv ěsce. Prázdné 
lahve a peníze sbírá den předem:  p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové. 

 
/ zv /         

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  
V klubu důchodců se i nadále schází radíkovští senioři. Někdy je to jen 
na kus řeči a posezení v příjemném prostředí, jindy se uskuteční v klubu 
lékařská, policejní nebo zahrádkářská přednáška.  

Dne 26.2. byl mezi námi MUDr.Bača s poutavou přednáškou o štítné 
žláze. O týden později bylo v klubu předváděno nádobí „Platinium“, na 
kterém je možno upravovat pokrmy bez tuku, čímž chráníme své tělo od 

nadbytečného cholesterolu, který je v seniorském věku velice nebezpečný. Dne 12.3. se uskutečnila 
další zdravotní přednáška a praktické vyzkoušení přístroje na masáž nohou a celého těla. V pátek 
14.3.2003 se uskutečnil v Nemilanech „Josefovský bál“ pod záštitou Magistrátu města Olomouce. 
Z našeho klubu se účastnilo 12 členů. Ples se vydařil, všichni se dobře bavili, pro potěšení všech 
hrála živá hudba. 

    V nejbližší době plánuje Magistrát společnou návštěvu ZOO na Sv.Kopečku a náš klub předpo-
kládá i společnou návštěvu jarní FLORY OLOMOUC, která je v období 24.4.-27.4.2003.  

      Vedení klubu po dohod ě sděluje, že od 1.4.2003 bude klub v provozu každou st ředu od 
16,00 do 18,00 hod.  

/ jsch/  

Sport  
 
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov  končí koncem 
března halovou přípravu na jarní část nové sezóny. V jednání jsou  ještě 
přípravné zápasy venku. Od 1.dubna se hraje první ligový zápas, a to 
v Chomoutově. Jarní sezóna nebude vůbec jednoduchá. Vedoucí týmu 
sází na odpovědný přístup všech hráčů, na kázeň, maximální nasazení a i 
přízeň štěstěny, které bude mužstvo taktéž potřebovat. Tabulku budeme 
zveřejňovat opět od příštího čísla „Zpravodaje“. 

 
/mn/  
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 INZERCE 
Rekreační st ředisko Radíkov – chata „Pod v ěží“  
Již dnes je t řeba přemýšlet, co s volným časem našich d ětí a vnou čat o prázdninách…… ..  
 

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:  
 
 

 
   Termín:   29.6. – 12.7.2003                    Věk: 10 - 18 let 
    Místo:    Radíkov u Olomouce              Cena:   3.900,- Kč  
    Ubytování:   4 – lůžkové chatky            Strava:  5x denně  
-denn ě 2 hod. angli čtiny, vyu čuje Mgr.Petr Kulatý , absolvent filozof.fakulty UP Olomouc a me-   
todických stáží ve skotském Aberdeenu a v Londýn ě, 14 let praxe a Bc.Hana Tichá,  absolvent-
ka pedag.fakulty UP Olomouc, 5 let praxe 
-denn ě vyjížďky na koních do p řírody 
-celotáborová hra, sportovní sout ěže, koupání, ve černí diskotéky, táboráky 
-celodenní výlety, návšt ěva ZOO 
-projíž ďky na kánoích 
 

 
             TERMÍNY:  1. turnus  - 29.6. –   5.7.2003      Místo:   Radíkov u Olomouce 
                                  2. turnus  -   6.7. – 12.7.2003      Věk:      od 10ti let 
                                  3. turnus  -   3.8. –   9.8.2003      Cena:    2.500,- Kč    
                                  4. turnus  - 17.8. – 23.8.2003      Strava:  5x denně 
-2-hodinový jezdecký výcvik pod vedením odborných c vičitelů, 10 koní po celý týden, lesní 
terén na vyjíž ďky, venkovní jízdárna, krytá hala pro p řípad dešt ě 
-celodenní pé če o kon ě, 
-dopl ňkový program, mí čové hry, sout ěže, koupání, táboráky, diskotéka 
-projíž ďky na kánoích  

 
 
 
   

TERMÍNY:  1. turnus  - 12.7. – 19.7.2003      Místo:   Radíkov u Olomouce 
                      2. turnus  - 19.7. –   2.8.2003      Věk:      od 10ti let 
CENA:          1. turnus    1.600,- Kč                 Ubytování: 4-lůžk. chatky 
                      2. turnus     3.200,- Kč                  Strava:  5x denně 
-celotáborová hra, sportovní sout ěže, koupání, ve černí diskotéky, táboráky 
-celodenní výlety, návšt ěva ZOO 
-projíž ďky na kánoích 
... a na závěr překvapení...  
 
Dále se nabízí:  ubytování, stravování, svatební hostiny, různé oslavy, školy v přírodě 
Kontakt na všechny akce:Ing.Lorencová:  585385040, mobil +420736209252, 
e-mail: o.lorencova@guick.cz                                                                                          / lo /  

 
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vás všechny zve k 
nákupům. Zboží je dostatek a zajisté si vyberete. A 
Velikonoce se blíží, pomlázek pro vaše mužské ctitele a 

pochoutek pro velikonoční stůl je dostatek.  
                                                                                                                     / za /                                              
Místní hostinec vás zve  
 k posezení se svými přáteli u pivečka či vínečka. Něco dobrého do žaludku se vždy najde. 
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      Nabízíme možnost uspořádat oslavy narozenin, svatební hostiny za velmi příznivé ceny. 
Srdečně vás zveme. Kontakt:p. Vacek 732 546587 
      Těšíme se na Vás již dnes !!                                                                                          /va/ 

STÁJ OMEGA – JEZDECKÝ KLUB  
RADÍKOV ul. Malinovského 98/27,772 00 OLOMOUC 
Kontakt na všechny akce: 605/774592 pí.Sobotková, e -mail:  staj.omega@quick.cz 

DEN DĚTÍ + DEN KONÍ 
sobota 24.kv ětna 2003 

Jízdárna JK stáj Omega v Radíkově, 
na louce „Pod Bořím“ (nad přehradou) 

PROGRAM: 
• zahájení ve 13.00 hodin (za každého po časí - stan) 
• přehlídka koní JK stáj Omega 
• ukázky výcviku koní  
• ukázky výcviku jezdc ů (začátečníci, pokro čilí) 
• ukázka drezúry 
• MDD – sout ěže pro d ěti 
• bohaté ob čerstvení, tombola, vození na koních, aj. 
• slosovatelný program  

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ JK STÁJ OMEGA 

 

 

 
7 

 
• Jak se k nám dopravíte? 

autobusem MHD č.11 – vystoupíte na zastávce „Radíkov-Zahrádky na znamení“, pokračujete ve směru a asi 
po 100m, po levé straně, v rodinném domku 

• Co nabízíme? 
 
 
 
 
 
 
 péče a ošetřování koně teorie a výcvik jízdy gymnastika na koni venkovní jízdárna 
  na koni  a pastviny 

• Termíny kurzu  
Po – Pá od 9,00 – do 15,00 hodin. 

 1. termín: 30.6. –   4.7. 4. termín: 21.7. – 25.7. 7. termín: 11.8. – 15.8. 
 2. termín:   7.7. – 11.7. 5. termín: 28.7. –   1.8. 8. termín: 18.8. – 22.8. 
 3. termín: 14.7. – 18.7. 6. termín:   4.8. –   8.8. 
• Co s sebou? 

sportovní, pohodlné oblečení – ne šusťáky!, pevnou obuv, sešit A/5 
pouzdro – pastelky, nůžky, lepidlo, kladný vztah ke zvířatům a dobrou náladu, kartičku pojištěnce, vlastní 

jídlo, pláštěnku (gumáky) 

• Kolik zaplatíte? 
Cena na 1den – 300,- Kč (celkem 1.500,- Kč) 
V ceně je zahrnuto: 
Individuální přístup, cvičitel, teorie, jízda na koni, zapůjčení jezdecké přilby, osvědčení o absolvování kur-
zu, odměny, pitný režim 
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Vyplněnou přihlášku a kopii dokladu o zaplacení odevzdejte do 30.června 2003. 
Platba je možná osobně nebo složenkou na adresu JK. 

                                                                                                                    /as /  

Zámečnictví Zden ěk Pospíšil  

ul. Pujmanové 9, Olomouc - Radíkov nabízí:                                                                                             

 zámečnické, svá řečské, instalatérské, topená řské, brusi čské i jiné práce od železa a opravy  
                                                                                                               / zp/                                                                  

 
Velikonoce se op ět blíží  

 

 
Hody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný! 
Nedáte-li malovaný, 

dejte aspo ň bílý, 
šak vám za to slepi čka 

snese zase jiný, 
v komo ře v koutku,  

na zeleném proutku  

 
Hezké prožití svátk ů velikono čních 
a všem chlap ům bohatou pomlázku  

přeje 
Komise m ěstské části č.21 Olomouc - Radíkov  

 
RADÍKOVSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ   –  Vydává Statutární město Olomouc - Komise městské části č. 21 
Olomouc-Radíkov, IČO 299 308, evid.č. MK ČR E 11130. Do všech domácností, na chaty a chalupy  v  městské 
části Radíkov  zdarma. Počet výtisků: 200 ks. Redakční rada: Ing. Bednář Jan, Ing. Zvěřina Jan. Foto: Ing. Zvěři-

na.  Adresa: KMČ č.21 Olomouc-Radíkov, Náprstkova 1, 772 00 Olomouc-Radíkov.                                         
Zpravodaj je i na www.olomoucko.cz/radikov 
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Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@mora.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,  
Tiskne:  ČD s.o., DOP o.z., Tiskárna, Nerudova 1, 772 00 Olomouc. 

vychází: 21.3.2003 


