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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV  

 
 
 
 
Soustředění soutěžících za pří-
tomnosti rodičů a pod drobno-
hledem „přísných rozhodčích“. To 
byla atmosféra rozloučení s dny 
volna na akci „Ahoj prázdniny“, 
která se uskutečnila 28. srpna na 
hřišti za prodejnou v Olomouci-
Radíkově. 

 

 
 

 
 

Historie budiž pozvánkou na 
HUBERTOVU JÍZDU 2004, 
která se uskuteční 6.listo-
padu 2004 
 
Pořádá Jezdecký klub 
Stáj-OMEGA o.s. Olomouc-
Radíkov   
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 13.7.2004 -   44. sch ůze RMO     
       

-Průmyslová zóna 
Šlechtitelů, důvo-
dová zpráva a 
přijetí grantu  ve 
výši 2 282 327 
EUR 
 
dne 20.7.2004 – 
45. schůze RMO 
-majetkoprávní zá-
ležitosti /úplatný 
pronájem ploch 36 

m2 manželům Vašákovým – k.ú. Radíkov 
-bytové záležitosti a prodej domů 
-rozpočtové změny r.2004 
-dopady změn DPH u městských a.s. a 
odborů MmOl. 
-park Řepčín 
-rozpracovanost projektů EU 
-projekt rozvoje systémů hromad. dopravy 
-záměr vánočních trhů 
-strategie rozvoje cyklodopravy a Evrop-
ský den mobility 
-plnění plánu investic r.2004 
-rozpracování usnesení z 11.zasedání 
ZMO 
-petice-dopravní řešení v Olomouci-Holici 
-lavičky v příměstském lese Sv.Kopeček 
 
dne 4.8.2004 – 46.sch ůze RMO 
-projednání a zveřejnění veřejné zakázky 
„Sluňákov SEV-zhotovení stavby“ 
 
dne 17.8.2004 – 47.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-systém údržby domů 
-veřejná obchodní soutěž na prodej nemo-
vitostí SmOl 
-rozpočtové změny 2004 

-Aquapark 
-rekonstrukce objektu Hynaisova  
-slavnostní nasvětlení kostela Sv.Michala 
-Dolní náměstí studie rekonstrukce 
-zimní stadion rekonstrukce 
-příspěvky v oblasti životního prostředí 
-analýza zdravotních a environmentálních 
rizik 
-návrh jednacího řádu ZMO 
-organizační postup přípravy rozpočtu na 
rok 2005 
 
dne 7.9.2004 48.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2004 
-dokončení rekonstrukce obřadní síně 
-škody na veřejné zeleni 
-zimní stadion-pronájem 
-aktualizace rekonstrukce školních jídelen 
-změna územního plánu č. VIII/B ÚpnSÚ 
Olomouc 
-koordinace oprav komunikací 
-koupě prodejny COOP v Nedvězí 
 
dne 21.9.2004 – 12.zasedání ZMO  
-rozpočtové změny r.2004  
-majetkové záležitosti 
-prodej domů 
-schválení změny územního plánu č. VIII/B 
ÚpnSÚ Olomouc /týká se i městské části 
Radíkov/ 
-program prevence kriminality 2004 
-hlasové sirény 
-delegování zástupců města na valné 
hromady 
 
 
 
Upozorn ění: Podrobné podklady z jednání RMO 
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, p říp.po řízení 
kopie) na informa čním centru vedle orloje 
v budov ě radnice na Horním nám ěstí nebo na 
internetových stránkách Statutárního m ěsta 
Olomouce v četně důvodových zpráv zpracová-
vaných pro zastupitele p řed jednáním ZMO.  
 
                                              / zv/     
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Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Červenec 2003  
-projednání došlé pošty 
-jednání s Ing. Žalákovou 
odbor KaR ve věci poru-
šování územního plánu 

v lokalitě Býčí louka a Dolansko. Zjištěno 
při pochůzce pracovníků odboru KaR 
-informace o jednání s Ing.Sáblíkem 
/Agroprojekt/ ve věci aktualizace doku-
mentace na investiční akci „Kanalizace 
Radíkov“ 
-místní šetření ve věci nedovoleného vy-
pouštění odpadních vod na ul.Lošovská 
-řešení situace kolem rozhlasu Lošovská 
-informace o jednání s primátorem ve věci 
kanalizace v Radíkově 
-podání žádosti o posouzení stavu stromů 
v lokalitě Horní hřiště a jejich případné 
skácení 
-řešení situace s nevyvážením kontejnerů 
na separovaný sběr 
 
Srpen 2004  
-došlá pošta /dopis primátora ve věci in-
vestiční akce „Kanalizace Radíkov“/ 
-zajištění drobných oprav na místní pro-
dejně 
-jednání kolem opravy sociálního zařízení 
místního SDH 
-porada ke kanalizaci, uplatnění odvodně-
ní dalších ulic 
-požadavek na Městskou policii ve věci 
zvýšení kontroly přes letní období 
/hlučnost ze soukromých párty/ 

-jednání kolem změny územního plánu 
/lokalita ul. Lošovská a ul. Na Suchých 
loukách/ 
 
Září 2004   
-došlá pošta 
-projednání stanoviska Městské policie 
-zajištění podzimních sběrových sobot 
-uplatnění požadavků do návrhu rozpočtu 
města Olomouce na rok 2005 
-jednání na odboru investic Magistrátu za 
účasti ved.odboru Ing.Michaličky a p.Ca-
bicarové, za KMČ Ing.Bednář a Ing.Zvě-
řina 
-jednání ve věci výsadby stromů a keřů 
v podzimních měsících v Ol.-Radíkově 
-přetrvávající problémy s odvozem popel-
nic 
-kontrola čerpání rozpočtu KMČ v roce 
2004  
-způsob řešení odvodnění některých ulic 
/nebylo pojato do projektu kanalizace/ 
 
Plán jednání KM Č v roce 2004  
    18. října                     19,00 hod. 
    22. listopadu             18,00 hod. 
    20. prosince              18,00 hod.            
 
Poznámka:  Termín jednání KMČ může být opera-
tivně změněn z důvodu zaneprázdnění členů   v 
 daném termínu.  Jednání  je  ve řejné.  
       Zápisy z jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěs-
ní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na 
stránkách www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                 /zv/   
 
AKCE „AHOJ PRÁZDNINY“ SE VYDA ŘILA…..  
  

   Sobotní odpoledne 28. srpna se stalo opětovně 
loučením dětí s obdobím prázdnin. Krásné počasí, 
zajímavé soutěže pro děti, o které se postarali 
v převážné míře členové místního hasičského sboru. 
Ruku k dílu přiložili i další spoluobčané a rodinní 
příslušníci, bez kterých se podobné akce neobejdou. 
Zájem dětí a dostatečná chuť soutěžit udělaly radost 
jak přítomným rodičům tak i pořadatelům. 
     Bylo zajištěno i kolo štěstí, a tak děti a později i 
dospělí mohli zkusit, jak no tom jsou. Bohaté 
občerstvení pro přítomné děti i dospělé bylo 
připraveno až do pozdních nočních hodin.  
 
 

Vítězové sout ěžního odpoledne si odnesli ceny i diplomy 
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Ve 20,00 hod. nastoupila 
country kapela Peca Band, 
která hrála přítomným až 
přes půlnoc. Tentokráte 
komorní hudební prostředí 
bez zvukové aparatury 
vytvářelo příjemnou at-
mosféru, ve které bylo 
možné si se spolu stolovníky 
i něco popovídat. 
     Poděkování patří všem, 
kteří se na této zdařilé akci 
podíleli. 
 
 
 
INVESTIČNÍ AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“  
     KMČ č.21 Olomouc-Radíkov vyvíjí neustálý tlak v zájmu občanů této městské části na 
vedení Statutárního města Olomouce ve věci zahájení realizace výše uvedené investiční 
akce.  Splašková kanalizace je to, co nám ke spokojenému životu v této městské části stále 
chybí. Investiční aktivity města směřují různým směrem, město řeší problematiku volného 
času občanů, opravy komunikací, přednádražní prostor, nové sídlo Magistrátu apod. Pravi-
delná jednání na odborech Magistrátu i na vedení města vedla k tomu, že jsme z rukou pana 
primátora Ing.Martina Tesaříka obdrželi dopis ze dne 23.7.2004, ve kterém je  stanoven i 
předběžný harmonogram průběhu přípravy akce Kanalizace Radíkov:  
- vydání územního řízení                                                                                   12/2004  
- vydání stavebního povolení                                                                           10/2005 
- zpracování zadávací dokumentace na zhotovitele st avby                          12/2005 
- možné zahájení stavby /v p řípadě přidělení finan čních prost ředků/         04/2006 
      V současné době běží složitá vyvlastňovací řízení se dvěma majiteli pozemků, dále 
k 30.9.2004 bude ukončena aktualizace projektu firmou Agroprojekt Olomouc. 
     V případě zdárného dokončení složité přípravy této akce mají náš osud v rukách i ti, co 
rozhodují o sestavě plánu investic a dále radní a zastupitelé, kteří v konečné fázi rozpočet 
schvalují. Předpokládané náklady stavby lze očekávat ve výši cca 75 mil.Kč. 
    Věříme, že ti zastupitelé, kteří byli zvoleni i občany této městské části na ně nezapomenou 
a zvednou ruce při hlasování o rozpočtu města a přidělení finančních prostředků i pro reali-
zaci investiční akce „Kanalizace Radíkov“.   
 
PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY JSOU ZDE 
 
Již v tradičním pořadí se uskuteční 
podzimní sběrové soboty. Místní 
hasiči provedou sběr šrotu v sobotu 
dne 9.10.2004  v dopoledních hodi-
nách. Kovový odpad nachystejte 
v sobotu ráno na chodník nebo okraj 
komunikace. Hasiči šrot odvezou. 
 
Další sobotu 16. října 2004 se usku-
teční podzimní sb ěrová sobota  
pořádaná Magistrátem města Olo-
mouce. Kontejnery budou přistavo-
vány v době od 8,00 – 13,00 hod. 
v prostoru točny autobusů MHD. 
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Odpad si do kontejneru uloží každý sám. Pracovníci TSMO a.s. dohlíží na třídění objemného 
komunálního a nebezpečného odpadu. Neodkládejte odpad předem na točnu autobusů. 
 
 
NOHEJBALOVÝ TURNAJ V RADÍKOV Ě U HRANIC…. 
     se uskutečnil v sobotu 23.srpna za 
účasti 8 mužstev. Od nás se 
účastnila dvě družstva. Za úspěch lze 
považovat druhé místo našeho týmu 
ve složení Aleš Morbitzer, Pavel 
Snášel a Tomáš Řezníček. Hodnotné 
ceny předal přítomným vítězům i těm 
z konce tabulky starosta obce 
Radíkova u Hranic pan Luboš 
Foltýnek. Na turnaji byl přítomen 
starosta SDH Olomouc-Radíkov 
p.Nemrava Miroslav, za KMČ č.21 
Ol.-Radíkov Ing.Bednář a 
Ing.Zvěřina.  
     Diskuse o tom, jak se oběma 
Radíkovům daří byla opět na 
„přetřesu“ při již tradičním setkání mezi   Starosta Radíkova u Hr.p.Foltýnek p ředává cenu za 2.místo        
přesdstavitelem samostatné obce Ra-        zástupci družstva Ol.-Radíkova  Pavlu Snášelovi  
díkov u Hranic panem Foltýnkem a me- 
zi vedením dnes existující městské čás- 
ti Olomouc-Radíkov  Ing.Bednářem  a  
Ing.Zvěřinou.    
                                                                                                                                                 /zv/        
 
KMČ Č.21 OLOMOUC-RADÍKOV VÁM P ŘIPOMÍNÁ:  
 

A) Že četnost odvozu popelnic je stanovena takto: 
-  1  p látce v RD         odvoz 1.  týden v měsíc i   
-  2  p látc i   v  RD         odvoz každý sudý týden v měsíc i 
-  3-4 p látc i  v RD       odvoz každý týden 
-  více p látců  v  RD     2  popeln ice každý týden 

 
In formace :  i  když to to není  vyhláškou na ř ízeno doporu ču jeme  popeln ice ozna-

č i t  zkratkou u l i ce a o r ient . č ís lem RD   
 
B) Začíná topné období….. 

Mnozí z nás s ohledem na zdražení plynu budou v přechodném období před nástu-
pem tuhé zimy topit v kotlích na pevná paliva. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí 
v místě našeho bydlení a nespalujte v žádném případě v kotlích  plasty a dřevo im-
pregnované různými chemikáliemi. Zplodiny z hoření z malých kotlů jsou dalece horší 
než kritizované emise z velkých spaloven nebezpečného odpadu o kterých se 
v médiích tak často diskutuje…..     

 
C) Zimní období se blíží…  

Než vyjde předvánoční Radíkovský informační zpravodaj, zcela jistě zde bude zima i 
se sněhem. Připomínáme povinnost zimní údržby chodníků. Dále Vás žádáme, aby 
jste sníh nevyváželi na veřejná prostranství.  

                                                                                                                                                         /zv/ 
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Víte, že . . . .  
 ……..v měsíci srpnu byly ukončeny 
opravné práce na místních chodnících 
a rigolech. Celkem byly provedeny prá-
ce za cca 95 000,-Kč. Opravovány byly 
především chodníky s nejhorším tech-
nickým stavem… 

…….. zájmem naší KMČ je po dohodě 
s oddělením veřejné zeleně odboru ŽP 
Magistrátu realizovat doplnění vykáce-
né uschlé zeleně, a to v prostoru před 
prodejnou, na ul. Náprstkova a dále 
v prostoru mezi točnou MHD a parko-
vištěm…… 

……..místní Jezdecký klub-Stáj OME-
GA z Radíkova uspořádal dne 
19.7.2004 v Grygově u Olomouce zda-
řilý jezdecký den, a to parkúrové ská-
kání a drezúru. Byl to první ročník a 
akce se účastnilo 70 koní. Informaci 
otiskl i Olomoucký den….. 

………….ani naše KMČ není zdaleka 
spokojena s letošním sečením veřej-
ných ploch. Chybí kvalita sečení, ale i 
komplexnost prováděných prací. Neu-
stále musíme kontrolovat a urgovat 

dosečení opomenutých ploch. Snad se 
situace v příštím roce zlepší…..  

…….o víkendu 21.8.2004 se v rekreač-
ním středisku „Chata pod věží“ usku-

tečnily závody ČR ve voltiži (para). Po-
řadatelem závodů pro zdravotně osla-
bené sportovce byla  APA VČAS Olo-
mouc a Česká hiporehabilitační společ-
nost sekce paravoltiže………  

 
                                            / zv /

 
Spole čenská kronika.   

 
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  
v říjnu  
Josef Uhlíř 
v listopadu  
František Hynek, Anna Bednářová, Marie Eichlerová, Marie 
Krumpholcová, Věra Kubáčková 
v prosinci  
Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Anna 
Střeláková 
 
Všem oslavenc ům p řejeme hodn ě zdraví a spokojenosti v 
dalším život ě.   
 Pozn.  : KMČ č.  21 sleduje narozeniny pouze  občanů starších 60 - 
ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, kteří žijí v blízkém 

Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích 
 
Smute ční oznámení  
Blízcí příbuzní a spoluobčané se rozloučili se zesnulým  panem Stratilem 
 /zv/ 
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Upozorn ění:  
 
1)  Provoz místní pobo čky Městské knihovny je každou ned ěli od 9 -  

11 hod.   

2)  Úřední hodiny detašovaného pracovišt ě Magistrátu  města Olo-
mouce jsou každé pond ělí od 13,00 –17,00 hod.  Tel. 585385 296. 
Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské 
zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.  

3)  Rozvoz plynu(lahve PB) 7.10., 4.11., 2.12., 30.12.,  27.1., 24.2., 24.3., 
21.4. Lahve vybírá pan Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov ! 

/zv/   

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

     Ještě před „prázdninami“ jsme 23.června spolu se seniory 
z Lošova podnikli zájezd do Litovle, Úsova a Mladče. V Litovli 
jsme pak měli domluvenou exkurzi v místním pivovaře. Provedli 
nás celým provozem, který je plně automatizovaný od třídění a 
umývání lahví až po plnění pivem a balení do kartonů. Prohlídku 
jsme ukončili ochutnávkou litovelského piva dle vlastního výběru. 

Na zámku Úsov jsme prošli sbírku preparovaných zvířat a ptáků a nakonec jsme navštívili 
Mladečské jeskyně. Také zde se nám moc líbilo. 

   Koncem června oslavila v klubu 70 let paní Sedláčková z Olomouce. Abychom využili hez-
kého letního počasí naplánovali jsme na 17. července pěší výlet do Hluboček s návratem 
přes Posluchov. 31. srpna pořádal sociální odbor Magistrátu města Olomouce zájezd do Ly-
sic, kde jsme navštívili překrásný zámek a pokračovali do Svitav. Tam jsme zhlédli museum 
praček a žehliček. Provozovatel poutavě mluvil o historii vystavených exponátů, které zají-
maly především ženy. Také jsme navštívili výstavu Flora.  

Činnost ve vlastním klubu byla zahájena 1.září. Za týden jsme se vydali na  procházku do 
chatové osady Vinohrádky a výšlap jsme ukončili prohlídkou koníren „Pod věží“ 
s občerstvením v tamní restauraci. 17. září jsme podnikli autobusový zájezd do Vizovic a 
Luhačovic  spolu s „Lošováky“. Prohlídka zámku a muzea lihovaru byla zajímavá. I když nám 
počasí nepřálo, odpoledne jsme zastavili v Luhačovicích, prohlédli si kolonádu a nový koste-
lík a také ochutnali minerální prameny. Stihli jsme i část promenádního koncertu. Na 20.a 
21.září Magistrát zajistil bezplatnou návštěvu ZOO na Sv.Kopečku. Nabídku využili v hojném 
počtu i senioři z Radíkova. Plánovaný výšlap na středu 22.září do Lošova a Bukovan nám 
zkazilo deštivé počasí. 

 Vedení Klubu seniorů a ostatní členové se těší na setkání i s Vámi při dalších společných 
akcích.  

 
  / jsch/ 

Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
- další zkušenosti na noční soutěži v Dolanech dne 18.9.2004 sbíralo družstvo míst-

ních hasičů. Mezi elitou regionu sice skončilo ve spodní části tabulky, ale byl zlepšen 
čas družstva na hodnotu 27 sekund. 

- další soutěž čeká hasiče v Nasobůrkách v sobotu 25.9.2004 
- návštěva pana primátora Ing.Martina Tesaříka v době nohejbalového turnaje spojená  

s prohlídkou stávajícího sociálního zařízení místního Sboru dobrovolných hasičů vrh-
la na místní hasiče stín v podobě ne příliš dobrého pořádku, který byl způsoben pře-
devším tím, že prostory byly využity jako zázemí pro náročnou dvoudenní akci 
/nohejbalový turnaj/. Rázem se stali místní až příliš populární v tom negativním slova 
smyslu…… 
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- příjemné je, že to co pan primátor slíbil ve věci opravy sociálního zařízení se řeší a je 
předpoklad dokončení opravy do konce roku 2004 

- účast družstva SDH Olomouc-Radíkov na soutěži v Kobylí na jižní Moravě byla pro 
družstvo přínosem. Veliké soutěže se účastnilo 25 družstev a radíkovští skončili na 
21.místě 

- po několika letech v lokalitě Radíkova hořelo. Došlo v podvečer k požáru lesa 
v prostoru Jablečné. Poplach byl vyhlášen z centrály KHZS nejen pro SDH /sešlo se 
v krátkém čase celkem 7 členů/, ale dojeli s cisternami s vodou i útvary z Lošova, 
Velké Bystřice a útvar Českých drah z Olomouce. Uhašené požářiště bylo hlídáno do 
cca 22,00 hod. 

                                                                                                                                                                     /km/ 

Sport  
 

Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   zahájil další ročník 
regionální ligy. Mužstvo se vrhlo do sezóny bez zvláštní letní přípravy. To 
se projevilo i v prvním utkání, kde mužstvo zbytečně prohrálo. Změny 
v kádru do nové sezóny žádné nejsou, vedoucím mužstva zůstává i 
nadále Mirek Nemrava. 

 
 

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – RO ČNÍK 2004/2005 
DATUM 
UTKÁNÍ 

(podzim)  
DOMÁCÍ HOSTÉ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 2004 

VÝSLEDEK     
JARO 2005 

28.8. Radíkov Step a Style 1 : 4  
4.9. Radíkov Foerstrova 3  : 0  

11.9. SK Kopeček Radíkov 1 : 1  
18.9. Radíkov Restoma A 2 : 2  
25.9. 1 FC OLMA Radíkov 2 : 0  
2.10. Radíkov Inter Hodolany   
8.10. FC Beermohotam Radíkov   
16.10. Radíkov Veterán Hlubočky   
22.10. Draci Radíkov   
30.10. Radíkov Lípy   
6.11. TJ Křelov A Radíkov   
13.11. Radíkov FC Literpool   
20.11. RK Dachi Radíkov   

        
/mn/  

 INZERCE 
  
Vedoucí místní prodejny paní Zabloudilová zve 
všechny k nákupům. Zboží je dostatek a zajisté si 
vyberete. Na setkání s vámi se těší personál prodej-

ny.  
/ za/       
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