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

 
Stavění májky, sportovní 
turnaj 16 mužstev v nohej-
bale, kácení májky na 
zlomu května a června a 
navazující večerní poseze-
ní při hudbě a tanci  patří již 
k letitým tradicím, o kterou 
se vždy postarají členové 
místního SDH Olomouc-
Radíkov. Ke stavění májky 
je třeba vždy pořádná parta 
chlapů.  
 
         Tak tomu bylo i v poledne 
1.5.2003 

Místní Stáj OMEGA se presentovala na akci                                              
DEN KONÍ a DEN DĚTÍ 

Předpokládáme, že tradičním se stanou i koňácké akce, které tuto městskou část proslaví 
i za hranicí katastru. Snímek dokresluje atmosféru, která vládla v lokalitě Pod bořím 
v sobotu 24.5. a které přálo i počasí. Zájem dětí i dospělých byl slušný a kdo měl zájem, 
mohl se zapojit do různých soutěží a akcí.  
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  

dne 18.3.2003 -    
10. schůze RMO          
-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-oceňování nemo-
vitostí 
-prodej domů 
-schválení nájmů 
v bytech zvláštního 
určení 
-provoz školních 
hřišť 

-zpracování generelu dopravy v centru 
Olomouce 
-stav požární ochrany za rok 2002 
-příprava a realizace akce „Malá parkoviš-
tě“ 
-úpravy komunikací – drobné akce 
-zastávky MHD  
-cyklostezky 
-soupis priorit KMČ 
-IDOS smlouvy s obcemi na rok 2003 
-smlouva o zabezpečení veřejně prospěš-
ných služeb ve městě Olomouci 
-umístění Magistrátu po transformaci stát-
ní správy 
-rozpracování usnesení 4.zasedání ZMO 
dne 1.4.2003 – 11.sch ůze RMO 
-kontrola usnesení  
-majetkoprávní záležitosti, pronájmy, věc-
ná břemena (nevyhovění majitelům parcel-
Býčí louka k.ú.Radíkov u Ol. ve zřízení 
věcného břemene přístupu na parcely) 
-pronájmy bytů 
-rozpočtové změny 2003  
-příspěvky v oblasti kultury 
-příspěvky v oblasti využití volného času 
dětí a mládeže 
-generel předzahrádek , schválení před-
zahrádek pro sezónu 2003  
-rekonstrukce krematoria 

-změny v komisích městských částí 
-valná hromada DPMO a.s. 
dne 15.4.2003 – 12.sch ůze RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-vymáhání pohledávek SMO z místních 
poplatků a pokut 
-projekt Bezbariérová Olomouc 
-ceny města Olomouce 
-organizační zajištění Závodu míru 
-investiční záměr firmy GEMO 
-petice občanů – Hodolany 
-plavecký stadion (malý bazén) 
-zajištění čistoty ve městě Olomouci 
-příspěvky v oblasti životního prostředí 
-pravomoci odboru životního prostředí 
-financování investičních akcí 
-fond rozvoje bydlení 
-souhlas s užitím znaku města Olomouce 
dne 29.4.2003 – 13.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-bytové záležitosti 
-zadání (Doprava v centru Olomouce) 
-plán investic SMV a.s. Olomouc 
-informace o systému IDOS 
-statut komise dopravy 
-hospodaření letiště za rok 2002 
-prezentace, veletrh Pécs 
-regionální TV vysílání 
-rekonstrukce školních jídelen 
-oprava poutního místa na Sv.Kopečku 
(zařazení do plánu r.2004) 
-referendum o přistoupení ČR k EU 
 
dne 6.5.2003 – 5.zasedání ZMO  
-průmyslová zóna Šlechtitelů-prov.příjezd 
-schválení cen města Olomouce za rok 
2002  
-přísedící Okresního soudu (změna slože-
ní) 
-informace o činnosti výborů ZMO 
 
                                              / zv/     
                                  

Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Duben 2003  
-korespondence ve věci 
jízdárny Horní hřiště 
-zhodnocení průběhu sbě-
rových sobot  

-projednání a schválení akcí z rozpočtu 
KMČ na rok 2003 -I.verze (zveřejněno ve 
vývěsce KMČ v Radíkově, ale i na 
www.olomoucko.cz/radikov  
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-předložení návrhu na rozšíření rozhlasu 
do ul.Lošovská, nutnost předložení cenové 
nabídky 
-informace o zajištění opravy rozbitého 
zasklení čekárny DPMO a.s. 
 -informace firmy o možnosti zhotovení 
repliky historické katastrální mapy Radíko-
va 
Květen 2003 
-jednání s TSMO a.s. nám.Ing.Frycem ve 
věci zajištění úklidu po zimě 2002/2003, 
ale i již 2 roky neprováděné opravy děr na 
komunikacích 
-jednání ve věci zajištění úklidu naplavenin 
v ul.Dolanská TSMO a.s. 
-informace z porady předsedů KMČ 
s primátorem Ing.Tesaříkem a dalšími 
náměstky primátora, odborem ŽP a odbo-
rem investic Magistrátu 
-informace předsedy o vhodném postupu 
při havarijních situacích (viz problémy 
ul.Dolanská) 
-dne 7.6. sportovní den, kácení máje a 
večerní zábava (je povolení odboru ŽP 
MmOl.) 
-problematika vozidel zajíždějících 
k vodárenské nádrži (bude požádána o 
spolupráci MP) 

-problematika zanesených vpustí (požá-
dána Středomoravská vodárenská a.s. a 
TSMO a.s. o spolupráci 
zabezpečení odvozu zeminy z prostoru 
ul.Náprstkova a žádost na odbor ŽP, úsek 
zeleně o zajištění firmy na ozelenění  
-seznámení členů KMČ se statutem KMČ 
a jednacím řádem (zveřejníme ve Zpravo-
daji 3/2003) 
-seznámení s dopisem, který ve věci 
urychlení akce “Kanalizace Radíkov“byl 
adresován nám.Ing.Czmerovi, nám. Petří-
kovi a primátorovi Ing.Tesaříkovi  
-reklamační řízení rozkopávky po plynofi-
kaci v rámci záruční lhůty (KMČ předložila 
20 závad-uznáno, bude opraveno) 
 
 Plán jednání KM Č v roce 2003  
    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/   
POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ I SPOLE ČENSKOU AKCI OD HASI ČŮ 
 
 Sbor dobrovolných hasičů v Olo-
mouci-Radíkově pořádá v sobotu 
7.6.2003 již tradi ční kácení máje 
spojené s nohejbalovým turnajem 
16 mužstev.  
Program: 
08,00 hod. Prezentace týmů 
nohejbalového turnaje 
08,30 hod. První zápas turnaje 
16,30 hod. Předpokládané finále 
turnaje 
19,30 hod. Vyhlášení nejlepších a 
kácení májky 
20,00 hod. Májová veselice se 
skupinou „L.I.F“ (vstupné 40,-Kč) 
02,00 hod. Předpokládaný konec 
                                                                               Na hřišti se odehrávají vždy tvrdé souboje v nohejbale 
Bohaté občerstvení zajištěno( pivo, víno, nealko, cukrovinky, kuřecí stehna,makrely, uzený 
kabanos…) 

Srdečně zvou místní hasi či 
/km/  
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JEZDECKÝ KLUB – STÁJ OMEGA SE P ŘEDVEDL 
      V sobotu 24.května 2003, jste mohli společně s členy jezdeckého klubu Stáj OMEGA  
oslavit Den koní a Den dětí. Akce se letos konala poprvé. Připraven byl bohatý zábavný pro-
gram – ukázky jízdy na koni, výcvik psů, voltiž, paravoltiž, cesta pohádkovým lesem se slad-
kou odměnou, volba „Nej kůň“, slosování programu i tombola. Chtěla bych touto cestou po-
děkovat všem, kteří se na akci podíleli a těším se na další spolupráci. 

                                               
/as /  

HAVARIJNÍ SITUACE A CO DÁL…..  
        Čas od času se stane, že vlivem přírody nebo i jiných okolností nastane mimořádný 
stav (povodeň, požár apod.).  Podobná událost i když lokálně omezená nastala po přívalo-
vém dešti v pátek 9.5. večer, kdy v poměrně krátkém období napršelo 37 mm vody. Došlo 
 nátoku vody z polí do ul.Dolanská a k ucpání uličních vpustí. Situaci neprospěl ani špatný 
technický stav vpustí. Voda přinesla naplaveniny ve výši cca 5 cm a zkomplikoval se přístup 
ke 4 rodinným domům. Stížnosti vznesené na KMČ i na místního pracovníka TSMO a.s. do-
provázely tuto nepříjemnou situaci. S ohledem na to, že byl víkend, situaci řešila KMČ v 
pondělí ráno 12.5. od 6,00 hod., a to ve spolupráci s vedením TSMO a.s. a Středomoravskou 
vodárenskou společností a.s., které patří kanalizace. Během pondělí a úterý byla situace 
napravena.  
        Jelikož mne situace, která nastala nedala, zjišťoval jsem možnosti zásahu o víkendech 
ze strany TSMO.s. i s ohledem na to, abychom byli operativnější. Bylo mě sděleno, že pouze 
1 pracovník TSMO a.s. má víkendovou pohotovost a zajistí jen to nejpodstatnější – v daném 
případě asi umístění příslušné dopravní značky. Na dotaz u vedoucího odboru ochrany 
Ing.Zapletala z Magistrátu, zda lze z pozice KMČ třeba „zvednout“ místní zásahovou jednot-
ku bylo sděleno: – nelze a i pro něho jako vedoucího odboru je to složité. Zásahové jednotky 
SDH v okrajových částech města jsou v systému Krajského hasičského sboru a pouze služ-
bu konající operační důstojník může tuto jednotku „nasadit do akce“ po příslušném vyhodno-
cení situace, vycházeje ze znalosti vybavení této zásahové jednotky a složitosti situace.  
        To znamená pro občana, kterého se stav týká prioritně volat linku 150, popsat situaci a 
poskytnout co nejpřesnější informace o nastalé situaci. Prvotní zásah provádí Krajský HZS 
do určitého stupně odstraňování následků. Ohlašovací úkon za občana, který je bezpro-
středně postižen nemůže plnit zprostředkovaně žádný člen KMČ. KMČ zajisté bude pomáhat 
při zajišťování následného odstraňování škod apod. nebo v případě plošného postižení.   
        Je otázkou do diskuse, jak je to dnes se sousedskou výpomocí v kritických situacích, co 
každý udělá s lopatou pro své nejbližší okolí RD  a zda třeba místní zásahová jednotka nebo 
SDH nemohli pomoci i bez nasazení shůry…… 

/zv/  
STATUT KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
      S ohledem na různé názory občanů, chatařů a chalupářů, co příslušná KMČ může, musí 
a za co odpovídá, vám předkládáme nový statut schválený RMO v prosinci 2002. Představy 
některých jedinců o tom, že KMČ má stavební dokumentaci, že kontroluje podnikatelské ak-
tivity, dohlíží na to, zda místní podnikatelské subjekty platí daně  apod., podává trestní 
oznámení na Policii ČR, jsou zcela mylné. Svou práci se snažíme všichni dělat co nejlépe a 
samozřejmě jsme vstřícní všem konstruktivním připomínkám ke zlepšení v této městské čás-
ti. Domníváme se, že poskytujeme maximum informací a je dále na občanech, jak se o dění 
v místě bydliště nebo v místě své rekreační nemovitosti zajímají především sami. Informace 
jsou na vývěsce v městské části Radíkov, na webových stránkách Statutárního města Olo-
mouce  a vydáváme i „Radíkovský informační zpravodaj“, a to již 7 rokem.                             
 

Vlastní statut KM Č 
        Komise městských částí (dále jen KMČ) zřizuje a ruší Rada města Olomouce (dále jen RMO), ve 
smyslu ustanovení zákona č. 128/2000  Sb. o obcích a ve  znění pozdějších předpisů za účelem: 
a) získání místních znalostí potřebných pro rozhodování RMO 
b) lepší informovanost občanů města Olomouce o práci RMO 
 
1) KMČ je poradním a iniciativním orgánem RMO 
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2) Počet členů jednotlivých komisí je maximálně 15. Z toho max. 10 členů jmenuje RMO na návrh 
volebních stran zastoupených v zastupitelstvu a max. 5 na případný návrh KMČ. 

3) Písemné návrhy na členy KMČ podávají volební strany zastoupené v Zastupitelstvu města Olo-
mouce.  

4) Členem KMČ může být člen zastupitelstva. Členy KMČ mohou být, při respektování bodu 2, další 
občané, kteří mají v městské části trvalé bydliště. 

5) Členy KMČ jmenuje a odvolává RMO. 
6) Předsedu komise jmenuje RMO . 
7) KMČ předkládají RMO na její vyžádání nebo z vlastní iniciativy písemná stanoviska  nebo návrhy 

zejména k: 
a) programu rozvoje města 
b) statutu města  
c) nakládání s majetkem města 
d) plánovaným investičním akcím 
e) územně plánovací dokumentaci 
f) otázkám bezpečnosti 
g) životnímu prostředí, pořádku a čistotě 

  Stanoviska a návrhy KMČ se týkají zejména příslušné městské části.  
8) KMČ spolupracují zejména s: 

a) členy Zastupitelstva města Olomouce 
b) dalšími komisemi RMO, s odbory Magistrátu města Olomouce, s organizacemi založenými, či 

zřízenými městem a dalšími orgány města 
c) Městskou policií 
d) Sborem pro občanské záležitosti 
e) pověřeným členem RMO 
f) Občanskými iniciativami, činnými v příslušné městské části 

9) Zápis z jednání komise spolu s usnesením pořizuje tajemník KMČ. Správnost zápisu potvrzuje 
svým podpisem předseda nebo člen komise pověřený předsedou řízením jednání. 

10) Zápis s usnesením předá a projedná předseda KMČ s pracovníkem Statutárního města Olomouce 
pověřeným pro činnost KMČ. Podle závažnosti a druhu podnětů, požadavků a návrhů řeší pra-
covník jejich operativní vyřízení, popř. postupuje zápis odborům Magistrátu města Olomouce 
k vyřízení, k posouzení a řešení podle kompetencí  jednotlivých odborů Magistrátu města Olo-
mouce, a to i přes příslušné organizace /TSMO, DI ČR apod./ 

11) Pokud zápis nebo usnesení obsahuje stanovisko KMČ, vyžádané radou města   nebo jinými    
orgány města, přikládá se vždy k materiálům pro jednání RMO. 

12) Pokud zápis nebo usnesení obsahuje stanovisko KMČ, které plyne z její iniciativní funkce, dopo-
ručí je předseda komise pověřenému členovi RMO, který zodpovídá za jeho vyřízení. 

13) Podmínky pro činnost komisí městských částí zajišťuje pověřený člen RMO prostřednictvím pra-
covníka Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s tajemníkem a SNO. 

14) Termíny a místa jednání KMČ jsou zveřejněny v Radničních listech a na  internetových stránkách  
města a také v zápise KMČ je uveden termín příštího jednání KMČ. 

15) Zápisy z jednání KMČ se vyvěšují ve vitrínách KMČ. 
16) Jednání KMČ jsou veřejná. 
17) Pokud je jednání KMČ přítomen člen zastupitelstva a požádá o slovo, je předseda povinen mu je 

udělit. Pokud se stanovisko člena zastupitelstva rozchází se stanoviskem KMČ, je na jeho požá-
dání KMČ povinna toto odlišné stanovisko uvést v zápisu. 

18) Tento statut KMČ schválila RMO a doplnit či měnit jej může pouze RMO. 
19) RMO zřizuje celkem 27 KMČ (upraveno redakcí-jmenný seznam všech KMČ dostupný na strán-

kách města i na naší KMČ) 
20) Přílohou tohoto statutu je územní vymezení hranic KMČ, stanovení běžně přístupných  veřejných 

míst pro informace o činnosti KMČ a prostorů pro jednání KMČ.  
 
Statut KMČ schválen usnesením RMO dne 3.12.2002. 
 

JEDNACÍ ŘÁD KMČ 
1) Komise se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Pokud komise nemá stanovený pevný 

termín, svolává jednání z rozhodnutí předsedy tajemník. 
2) Předseda komise je povinen svolat do týdne jednání komise, pokud jej o to písemně požádá více 

než 1/3 členů KMČ. 
3) Jednání komise řídí předseda nebo jím pověřený člen komise. 
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4) Pokud je člen komise na projednávané věci osobně zainteresován, je povinen to komisi oznámit. 
5) Komise je usnášení schopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise. 
6) O předložených návrzích se hlasuje v opačném pořadí než byly navrženy. Je-li přijat jeden 

z návrhů, o dalších se nehlasuje. 
7) Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. 

                                                                                                                                                     
/zv/  

Víte, že . . . .  
 ..........značné prostředky z rozpočtu 
Statutárního města Olomouce jdou i 
v letošním roce do veřejných služeb, a 
to pro TSMO a.s.  170,9 mil.Kč, IDOS – 
158,7 mil Kč, Flora a.s. – 17,5 mil.Kč, 
Správa nemovitostí Olomouc a.s. 18,3 
mil.Kč atd……… 

………mnoho starostí působí správci 
místní vodárenské nádrže nekázeň 
rybářů. Mnozí neustále odhazují od-
padky po břehu a jsou líní je odložit do 
odpadkových košů, jiní zajíždějí s auty 
až na hráz a nejraději by chytali ryby 
přímo z auta…. 

…….i v této městské části lze investo-
vat. Inzercí v tisku proběhla nabídka na 
prodej lokality „Pod bořím“ (cca 22 000 
m2) pro výstavbu RD-požadovaná cena 
cca 6,7 mil.Kč. Dále Armáda ČR nabí-
zela k prodeji areál pevnůstky za částku 
téměř 7,0 mil. Kč. Zda se našli zájemci, 
nevíme….. 

…….obě sběrové soboty se vydařily a 
občané, chataři i chalupáři mohli odložit 
nepotřebné věci zcela ekologickým 
způsobem…… 

……..i v letošním roce obdržela naše 
KMČ částku ve výši 180 000,- Kč pro 
účely opravných prací na majetku měs-
ta, resp.majetku, který je spravován 
městskými subjekty v této městské čás-
ti. Naše KMČ plán akcí, které budou 
z rozpočtu hrazeny, schválila na dub-
novém jednání. Mimo jiné předpoklá-
dáme opravu chodníků před prodejnou, 
rozšíření chodníků u zastávky „Zahrád-
ky“, vsazení ul. vpusti, opravu v  místní 
knihovně, opravu buňky na hřišti, hou-
pačku pro děti, ozelenění ul.Náprstkova 
apod. Rozpočet je ve vývěsce i na we-
bových stránkách města Olomouce. 
Případné změny vyvolané jinou naléha- 

 

 

Z prost ředků KMČ na rok 2003 je hrazena i 
oprava chodník ů u prodejny potravin SANA  

vou situací musí KMČ na zasedání pro-
jednat…… 

……….Rada města Olomouce vypsala 
„Soutěž o nejkrásnější květinovou vý-
zdobu“. Termín podání přihlášek do 
15.6.2003, vyhodnocení koncem září. 
Podrobnosti - odbor životního prostředí 
Magistrátu. Zapojit se mohou i občané 
městské části Radíkov ………. 

……….KMČ opětovně urgovala u Lesů 
ČR s.p. Šternberk opravu komunikace 
k TV vysílači, dále provedení odvodu 
vody do lesa a vyčištění svodnic na 
lecních cestách, které jdou k Radíkovu. 
Zatím již druhým rokem bez reakce…… 

……….ve dnech 21.-22.6. se uskuteční 
v areálu chaty Pod věží bonitace psů 
plemene Bernský salašnický pes…….  

……….v době od 4.6.-4.7.2003 probíhá 
veřejné projednání návrhu změny č.VIII 
územního plánu sídelního útvaru Olo-
mouc. Týká se i naší městské části Ra-
díkov a to v lokalita č.4a  ul. Na Su-
chých loukách – bydlení a lokalita 4b 
Radíkov-střed, plocha pro rekreaci a 
sport. Do pondělí 31.7.2003 může kaž-
dý na odboru koncepce a rozvoje 
uplatnit připomínky … 

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

 
v červnu  
Krumpholc Jan, Pečínková Anastázie, Malíková Ludmila, Podlas 
Ladislav, Krumpholcová Antonie, Smrktová Zdeňka, Melcer Jin-
dřich, Veselá Marie, Prudká Marie 
v červenci  
MUDr. Stříbrnská Jana, Typner Zdeněk, Krumpholcová Libuše, 
Novák Jindřich 
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 d ůchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě důchodc ů 

nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
 

Blahop řejeme:  
-Manželům Michalovi a Šárce Veverkovým k narození dcery Leničky a přejeme hodně zdraví 
a rodičům jen samé radosti. 
-Novomanželům Tomášovi a Janě Macákovým  přejeme v životě hodně štěstí a lásky.                                                                                                                                       

/zv/   

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. 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)  Úřední hodiny detašovaného pracovišt ě 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“. Od pana Schwarze se vám dostane odborné rady i 
příslušných formulářů. Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, no-
tářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.  

3)  Rozvoz plynu : 19.6., rozpis na další období (II.po loletí) bude na výv ěsce .           
Prázdné lahve a peníze sbírá den předem:  p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové. 

4)  Označte si číslem své domy, chaty a chalupy, jménem i své pošto vní schránky.  
Marně se občané, chataři i chalupáři, kteří v Radíkově bydlí, obrací na naši KMČ se stíž-
nostmi na špatné doručování zásilek (i když jsme připomínky na Českou poštu odeslali). 
Na adrese Vám zasílané korespondence je třeba uvést název ulice, číslo orientační (u 
chat a chalup začíná nulou – např.0101) a také správné PS Č-779 00. Jen tak Vaše kore-
spondence nekončí v Radíkově u Hranic. Doby, kdy pošťácké legendy pánové Derka ne-
bo Poles byli v rajonu 10 let a více skončily. Česká pošta personál stále obměňuje a kvali-
ta doručování z neznalosti terénu klesá. A nezapomeňte, že řádné označení vašich ne-
movitostí potřebují jak zdravotní služba, tak i hasiči, na které budete třeba netrpělivě če-
kat. 

/zv/        

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  
Od dubna se scházíme v radíkovském klubu důchodců každou 
středu od 16,00 hod. V měsíci dubnu jsme uskutečnili dvě „turis-
tické vycházky“ na Posluchov a na Kartouzku. Procházka byla 
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příjemná, počasí „na jedničku“ a v cíli přišla vhod malá svačinka s perlivým mokem. Dne 
8.5.2003 se 8 členů klubu seniorů zúčastnilo výletu do Rožnova pod Radhoštěm. Prohlédli 
jsme si ve skanzenu „Dřevěné městečko“ a potom jsme pokračovali v cestě na Pustevny a 
odtud pěšky na Radhošť. Každý dle svých sil došel k soše Radegasta nebo až na Radhošť. 
Zájezd se uskutečnil pod záštitou Magistrátu města Olomouce a moc se účastníkům líbil, a 
to jak díky příjemné atmosféře nejen v autobuse, ale i na procházkách. Dne 14.5. jsme si 
připomněli „Svátek matek“ a připravili pro přítomné malé, ale slavnostní občerstvení. Zveme 
tímto i další místní seniory ke společným aktivitám i příjemnému povídání. 

  / jsch/  

Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
- brigáda hasičů proběhla v rámci příprav na kácení máje. Provedla se obnova nátěrů lavi-

ček, práce na buňce na hřišti, úklid hřiště a jeho okolí                                                             
- i v letošním roce postavili místní hasiči 1. května májku v prostoru hřiště za prodejnou 
- úspěšný byl i sběr železného šrotu v měsíci březnu, i když množství železa pokleslo. 

Hold zásoby nepotřebných železných věcí se v domácnostech asi ztenčily…… 
- členové taktéž zintenzívnili přípravy na I. kolo soutěže, která se koná v sobotu 31.5.2003 

v Olomouci-Chválkovicích. Všichni věří, že po kole prvním budou letos následovat i kola 
další…… 

- zástupci místního SDH Olomoc-Radíkov se jako hosté účastnili oslav 110 let SDH Olo-
mouc-Chválkovice, které se konaly v sobotu 24.5.2003. Dle sdělení účastníků se SDH 
Olomouc-Radíkov za oslavy 110 let v Radíkově v roce 2002 nemusí vůbec stydět……. 

- a jelikož doba před 110 lety přála vzniku hasičských spolků, tak další oslavy v okrsku se 
konají 14.6.2003 v Olomouci-Droždíně  a 28.6.2003 v Olomouci-Lošově. I tam budou ra-
díkovští hasiči přítomni a příslušně náš SDH reprezentovat…. 

- čerstvá informace z okrskové soutěže ve Chválkovicích – 5. místo 
/mn/  

Sport  
 
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov  odehrál v jarní 
části soutěže již 8 kol, a to se střídavými výkony. Potácíme se stále 
v pásmu možného sestupu. Vedení mužstva, ale i hráči věří, že zbytek 
turnaje odehrají tak, aby II.liga zůstala pro Radíkov zachována.  
 

Poznámka redakce: Věříme, že i vedoucí a manažer mužstva najde vhodnou motivaci     
pro své svěřence a případně vypíše i „cílovou odměnu“ za zachování II.ligy.  

 
ROZPIS UTKÁNÍ II. LIGY 

DATUM 
UTKÁNÍ 

(jaro)  
DOMÁCÍ HOSTÉ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2002 

VÝSLEDEK     
JARO 2003 

1.4. Radíkov Věznice Olomouc 2 : 4 2 : 1 
11.4. SK Kopeček Radíkov 0 : 2 2 : 1 
20.4. Radíkov Galatasaray 2 : 3 0 : 2 
25.4. Mapros Hammers Radíkov 2 : 1 2 : 1 
4.5. Radíkov M Contakt 3 : 2 4 : 0 
9.5. Porfin Chválkovice Radíkov 3 : 2 3 : 3 

17.5. Radíkov RK Dachi 2 : 2 0 : 4 
23.5. Veterán Hlubočky Radíkov 0 : 0 3 : 1 
29.5 Radíkov Magistrát MO 6 : 1 4 : 0 
6.6. FC Literpool Radíkov 2 : 0  

13.6. Radíkov Dědečci 3 : 3  
20.6. Draci A  Radíkov 7 : 2  
27.6. Radíkov Pergola 1 : 2  

 



Radíkovský informační zpravodaj 3/2003                                                                                                          9 
 

/mn/  

 INZERCE 
Rekreační st ředisko Radíkov – chata „Pod v ěží“  
 
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. A jelikož je v plném proudu rekreační 
sezóna, období večerních posezení v přírodě a na 
zahradě, jste zváni i vy chataři a chalupáři 

k nákupům. Zboží je dostatek a zajisté si vyberete.  
                                                                                                                     / za/                                              
Místní hostinec vás zve  
 k posezení se svými přáteli u pivečka či vínečka, a to nejen pod střechou, ale i na zahra-
dě. Žízeň je v době veder veliká a od toho jsme tady my a navíc něco dobrého k zahnání 
pocitu hladu se vždy najde. 
      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 a informace o prázdnino-
vých aktivitách a kurzech na 
všechny akce: 605/774592 pí. 
Sobotková, 
e-mail:  staj.omega@quick.cz 
 
Zájem dětí o kon ě je v dnešní dob ě veliký. 
Jde o ušlechtilou nápl ň volného času.  

                                                                                                                    
/as /  

 

Zámečnictví Zden ěk Pospíšil  



Radíkovský informační zpravodaj 3/2003                                                                                                          10 
 

ul. Pujmanové 9, Olomouc - Radíkov nabízí:                                                                                             
zámečnické, svá řečské, instalatérské, topená řské, brusi čské i jiné práce od železa a 
opravy                                                                                                                            /zp/                                                                                                               

Den dětí a koní v rekrea čním st ředisku chata „Pod v ěží“ 
v Olomouci-Radíkov ě 

Veliká akce pořádaná Handicap klub Pamír, Rekreační středisko Radíkov a Modrá pětka se 
konala v rámci oslav Dne dětí v neděli 1.6.2003.  Hlavními mediálními partnery bylo Rádio 
Apollo a Rádio Hity a další sponzoři I díky rozhlasu byl zájem o akci veliký, o čemž svědčil i 
veliký počet aut parkující po celém Radíkově i na poli  „Pod bořím“. Děti si mohly užít dosta-
tek atrakcí. K poslechu hrály kapely Barevnej den, Heřmánek  a na  večer (21,30 hod.) byl 
připraven pěkný ohňostroj. Jen to počasí trochu zlobilo. Snad návštěvníci, ale i  pořadatelé 
byli nakonec spokojeni. 

 
 Ukázky juda oddílu ze Šternberka zaujaly p řítomné          Ze zájmem se setkala i ukázka kynol ogů 

 

 
Zájem o kon ě projevovali jak      Podobným akcím do budoucna drž íme         
děti tak i dosp ělí. Karneval na palce…  
koních to tu ješt ě nebylo. 
 
 
 
 
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:6.6.2003 


