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

Hezkou dovolenou všem
občanům, chatařům, chalupářům
a příznivcům městské části
Radíkov
přeje
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.21
OLOMOUC - RADÍKOV
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 13.5.2003 14. schůze RMO
-rozpracování podnětů ze zasedání
ZMO
-majetkoprávní záležitosti
-pronájem honitby
Království Grygov
-prodej domů
-nájem bytů
-rozpočtové změny
roku 2003
-Úzké Díly-regenerace sídliště
-rekonstrukce školních jídelen
-dotace pro sport a tělovýchovu
-odtahy vozidel
-střednědobý výhled financování
-finanční vypořádání organizací města za
rok 2002
dne 3.6.2003 – 15.schůze RMO
-rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře
u Výstaviště Flora Olomouc a.s., TSMO
a.s., SNO a.s.,DPMO a.s. ve funkci valné
hromady
dne 10.6.2003 – 16.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-Moravské divadlo, úpravy
-prodej domů
-seznam domů ve vlastnictví SMO a.s.,
určených k ponechání v majetku města
-Knihovna města Olomouce-právní vztahy
-nájem bytů
-řešení požadavků KMČ
-rozpočtové změny r.2003
-jižní obchvat R 35 a západní tangenta R
35,informace
-areál 9.května, nájemní smlouvy
-návrh změny ÚpnSÚ Olomouc č.IXprotipovodňová opatření
-multimediální park Olomouc, předběžná
studie proveditelnosti

-kasárna Neředín, převod majetku
-soutěž Podnikatel roku
-Program prevence kriminality pro rok
2003
-Hynaisova, projekt interiéru
-zajištění čistoty ve městě
víceúčelové centrum Tererovo náměstí
-sportovní granty
dne 26.6.2003 – 17.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny r.2003
-tržnice, další postup
-sportovní areál Lazce
-soudní exekutor, smlouva o právní pomoci
-rekonstrukce Moravského divadla Olomouc
-stav požární ochrany, schválení koncepce
rozvoje SDH města Olomouc, záměr pořízení automobilové cisterny
-Fond rozvoje bydlení
-rekonstrukce krematoria
dne 25.6.2003 – 6.zasedání ZMO
-rozpočtové změny 2003
-návrh dofinancování investičních akcí
z vnějších zdrojů (půjčka 200 mil.Kč)
-majetkoprávní záležitosti
-prodej domů
-schválení změny č.VII. ÚPnSÚ Olomouc
-návrh změny ÚpnSÚ Olomouc č.IXprotipovodňová opatření
-pořízení změny II Rpn MPR
-různé změny ve statutárních orgánech
akciových společností se 100 % účastí
města
Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení
kopie) na informačním centru vedle orloje
v budově radnice na Horním náměstí nebo na
internetových stránkách Statutárního města
Olomouce, včetně důvodových zpráv, zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.
/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Červen 2003
-projednání došlé pošty
-majetkoprávní vztah ke
kanalizaci (roury v zemi ve
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správě Středomoravské vodárenské a.s.,
vlastní mříž ve správě TSMO a.s.
-informace ze schůzky předsedů KMČ
s vedením TSMO a.s.
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-řešení stížností na hluk (předání na Magistrát)
-požadavky
na
úpravy
odvodnění
(p.Bernard a p.Smrkta)
-KMČ zaujala stanovisko k dalšímu návrhu
změny územního plánu (nesouhlas
s lokalitou Pod bořím, celkové náklady na
realizaci by dosáhly cca 15-20 mil.Kč, což
je
z hlediska
dalšího
investování
v městské části Radíkov bohapustá utopie. Bude se dále jednat s orgány ochrany
přírody a krajiny, případně se nechá udělat
další odborný posudek u Agentury ochrany přírody a krajiny v Olomouci k původně
uvažované lokalitě

-bude nutno projednat umístění několika
prvků dětského hřiště na pozemku města
Plán jednání KMČ v roce 2003
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 č á s t j e d n á n í j e v e ř e j n á .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na
stránkách www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

KÁCENÍ MÁJE A SPORTOVNÍ TURNAJ OVLÁDLI MORÁCI
7. ročník kácení máje, který proběhl
první červnovou sobotu, se stal velkou
podívanou pro diváky i všechny
zúčastněné. Za krásného počasí se od
brzkých ranních hodin pustili do bojů
zástupci 17-ti nohejbalových týmů o
konečné vítězství v turnaji. Bohatá
nabídka jídla, která rychle mizela
z připravených zásob a 17 spořádaných
beček piva svědčí o tom, že diváci i
soutěžící hlady a žízní netrpěli.
Rozlosování
turnaje
nepřálo
favoritům
a
hned
v základních
skupinách na sebe narazili velcí adepti
na celkové vítězství v turnaji. Nejlepším týmem se nakonec stalo mužstvo MORÁCI, kteří si
ve finále poradili s mužstvem ELEFANTŮ. ELEFANTI ve složení Špruček Milan, Hudec Lukáš a Foukal Aleš zopakovali druhým místem své předloňské umístění. Marek Haitl, Karel a
Aleš Morbitzerovi, členové vítězného týmu, si pocit šampiónů vychutnávají již potřetí a sílí
hlasy pro jejich rozdělení. Sám Aleš Morbitzer tuto možnost nevyloučil a s úsměvem dodal,
že by rád vyzkoušel po dlouhé době pocit porážky. Třetí místo vybojovali hráči Radíkova u
Hranic „A“.
Vyhlášení nejlepších sportovců a
slavnostní
kácení
májky
v
19:30
předcházelo následné májové veselici se
skupinou L.I.F. Zpestřením celého dne byl
večerní ohňostroj, který nejvíce uchvátil p.
Cvoligu, jež z první řady dirigoval jeho
průběh. Výtěžek akce je určen ve prospěch
Sboru dobrovolných hasičů, kteří jej použili
na nákup sacího potrubí, nasávacího koše
a drobné úpravy hasičského vozidla.
Pořadatelům patří poděkování za
zdařilou akci a nezbývá než se těšit na
Sourozenci Morbitzerovi (2/3 družstva) převzali ceny za 1. místo ročníku 2003
následující již 8. ročník.
/wuj/
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VÝSLEDKY NALOSOVANÝCH SKUPIN
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PAVOUK ZÁVĚREČNÝCH UTKÁNÍ
A1 Elefanti 15
B2 Pivaři
7

Elefanti

D2 Vevřez
C1 Pošta

17
19

Pošta

B1 Termiti
A2 Moráci

5
15

C2 Radíkov „A“
D1 JoJo

O 3. místo:

Moráci
Radíkov u Hr.„A“

15

Elefanti

5

10

9

15

MORÁCI (vítěz turnaje 2003)

Moráci

15

15

6

Pošta
9
Radikov u Hranic „A“ 15
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE 2003
1. místo MORÁCI – A. Morbitzer, K. Morbitzer, M. Haitl
2. místo ELEFANTI – A. Foukal, L. Hudec, M. Špruček
3. místo RADÍKOV U HRANIC „A“
/km/
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VZÁJEMNÁ OHLEDUPLNOST A TOLERANCE MEZI OBČANY, CHATAŘI A CHALUPÁŘI
Stále častěji se na členy KMČ č.21 Olomouc-Radíkov obracejí občané s různými připomínkami a žádostmi o zásah pokud se týče hlučnosti, šíření různých zápachů, pobíhání
psů, pálení ohňů a obtěžujícího kouře. Bohužel ve většině případů mnoho nezmůže ani
Městská policie, natož místní KMČ. Někdo je na rušení nočního klidu nebo rušivé jevy z okolí
citlivější. Proto buďte ohleduplní, při posezení na zahradách pamatujte i na své okolí. Dále
myslete i na to, že vhazování sklenic brzy ráno nebo pozdě večer do nádob na separovaný
sběr toho, kdo bydlí poblíž ruší. Nalézt místo na veřejném pozemku ve spádovém místě,
kam chodí nejvíce lidí, pro sestavu kontejnerů je vážný problém. Pod svoje okna nádoby
nikdo nechce a dát je k lesu na okraj Radíkova by se asi minulo účinkem.
Podobných problémových momentů přibývá a nám takto nezbývá, než vás všechny
požádat, aby jste při svém počínání brali ohled i na své sousedy a předešli tak stížnostem a
zbytečným sousedským sporům.

Víte, že . . . .
..........vandalismus proniká i do této
městské části. Rozbitá vývěska KMČ
v prostoru pod lípou a některé další
kousky jsou toho dokladem. Bohužel. A
proto buďte všímaví…..
………Magistrát města Olomouce zveřejnil po projednání v RMO a na ZMO
mimo jiné i seznam majetku ve správě
SNO a.s., který je neprodejný. Patří tam
i objekt budovy hasičské zbrojnice, Detašovaného pracoviště, KMČ i Klubu
seniorů a dále naše místní prodejna
potravin zde v městské části Radíkov,
kterou si občané na zlomu r.1988-1990
postavili v akci Z….
………na schůzce předsedů všech
KMČ, která se uskutečnila na TSMO
a.s. se projednávala další spolupráce i
připomínky KMČ k práci TSMO a.s.
Zazněla kritika i slova pochvalná. Spolupráce se lepší, ale řešení mnohých
problémových situací blokuje nedostatek peněz a priority třeba někde jinde
než v městské části Radíkov. Dá se
říci, že letos si nemůžeme stěžovat a
TSMO a.s. nám jdou vstříc…….
……….Statutární město Olomouc si ve
výběrovém řízení vybralo nejvhodnější
peněžní ústav na poskytnutí úvěru ve
výši 200 mil.Kč na investice pro rok
2003 a 2004. Ač jsem na ZMO pozorně
poslouchal, investice „Kanalizace Radíkov“ se do soupisu akcí nedostala.
Bohužel naše dotazy a dopisy na vedení města v této věci jsou stále bez odezvy. Nikomu se nechce ani do dotažení
majetkoprávních problémů s několika
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málo vlastníky, kteří nedali doposud
souhlasy……..
……….ti občané, kteří bydlí v okolí parkoviště se obraceli na naši KMČ
s připomínkami na kouřící a zapáchající
soupravu na recyklaci asfaltu, kterou po
dobu cca 10 dnů provozovala firma
GAMA. Tato prováděla opravy propadlých komunikací v rámci končící záruky

na asfaltové povrchy po plynofikaci Radíkova. Pokud dojde na kanalizaci, pokusí KMČ v rámci projednávání zařízení staveniště se z této negativní zkušenosti poučit a……..
…….podzimní sběrové soboty se již
připravují. Termín přesně nevíme, ale
předpoklad je cca první dekáda října
2003. Buďte trpěliví, objemnější odpady
uschovejte a vyčkejte. Chatařům a chalupářům, kteří zde již trvale nebudou,
nutno doporučit, aby určeného podzimního termínu využili, přijeli a odpad odložili do přistavovaných kontejnerů…..
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…….. dětské tábory běží naplno a zejména koníčci táhnou zájem dětí ze
širokého okolí……..
………někteří majitelé rekreačních objektů nepochopili, že komunální odpad
na označená sběrová místa nutno
ukládat v igelitových pytlích. Žádný
z majitelů rekreačních objektů městu
nic neplatí, a tak si alespoň važte této
služby, kterou se podařilo místní KMČ
zajistit na odboru ŽP Magistrátu. Takto
se sváží pouze lokalita Radíkov a
Droždín. Odpady prosím ukládejte až
těsně před svozem, který je v pondělí.
Často odpadky roztahují i toulaví psi.
V případě opakující se nekázně je riziko
zrušení stanoviště……
……..místní sportovci obdrželi pozvánku na nohejbalový turnaj do Radíkova u
Hranic, který se koná dne 12.7.2003 na
místním asfaltovém hřišti za bývalou
školou. Tak ať se daří a je nějaká medaile……

…….i u nás v Radíkově došlo
v podvečer ke krádeži nové popelnice
od rodinného domu. Přijelo auto, vyskočili mladíci, naložili a odjeli. Nahlášení na Městskou policii a šetření Policie ČR nakonec pachatele odhalilo.
Pokud je k dispozici protokol od Policie
ČR dodají TSMO a.s. popelnici náhradní. Raději si popelnice přivažte řetězem
k plotu…..
……….. řízení ve věci změny územního
plánu městské části Radíkov pro budoucí sportoviště se komplikuje. Bude
asi nutný k doplnění odborný posudek
Agentury ochrany přírody a krajiny
v Olomouci a navazující znalecký posudek. Předpokládáme, že do doby
zahájení výstavby kanalizace se vše
připraví a projedná ……
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v červenci
MUDr. Stříbrnská Jana, Typner Zdeněk, Krumpholcová Libuše,
Novák Jindřich
v srpnu
Koutná Hana, Nádeníček Stanislav, Podlasová Ludmila, Šubrt
Vojtěch, Eichler Josef
v září
Schenková Anna, Typnerová Marie, Melcrová Marie, Šubrtová
Ludmila
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším
životě.
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 OlomouciChválkovicích.

Upozornění:
1) Provoz místní pobočky Městské knihovny
je každou neděli 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 pracoviště Magistrátu města Olomouce jsou každé
pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385 296. Využijte služeb tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na „Magistrát“. Od pana Schwarze se vám dostane odborné rady i
Radíkovský informační zpravodaj 4/2003
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příslušných formulářů. Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
3) Rozvoz plynu (lahve PB) : 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11.,4.12.2003 a dále 2.1.2004
Prázdné lahve a peníze sbírá den předem: p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové.
4) Označte si číslem své domy, chaty a chalupy, jménem i své poštovní schránky. Připomínáme: správné PSČ této městské části je : 779 00.
A nezapomeňte, že řádné označení vašich nemovitostí potřebují jak zdravotní služba, tak
i hasiči, na které budete třeba netrpělivě čekat.
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
V radíkovském klubu seniorů se i nadále pravidelně scházíme a
je nás stále více, kteří si chceme kamarádsky popovídat, ale i
podívat na video v příjemném prostředí klubu. Dne 29.5.2003 se
12 členů zúčastnilo autobusového zájezdu do Častolovic, Opočna
a Třebechovic pod Orebem s prohlídkou zámků a světoznámého
Třebechovického betlému. Dne 20.5.2003 jsme navštívili májový
ples v Nemilanech pořádaný pod záštitou Magistrátu města Olomouce.. TOP-MORAVIA –
ART předvedla 25 členům klubu nádobí „Titan“ s napařovací nádstavbou s přípravou pokrmů
bez tuků a s úsporou energií. Vše bylo spojeno s ochutnávkou. Dne 13.6.2003 se 11 členů
klubu vypravilo na operetu „Země úsměvů“ do Moravského divadla Olomouc.
Před prázdninami jsme si připravili posezení s občerstvením a hodnocením úspěšné činnosti
našeho klubu. Zveme tímto i další místní seniory ke společným aktivitám a příjemnému posezení klubu. O prázdninových akcích Vás bude informovat předseda KD p.Schwarz Josef.
/jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
-

-

-

-

-

-

za úspěšný lze považovat nohejbalový turnaj, a to nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Také vrchní „financmajstr“ vyslovil na výborové schůzi spokojenost a příznivý
dopad akce na hospodaření SDH. Je to lepší než hospodaření tohoto státu….
na výborové schůzi 4.7.2003 bylo vysloveno poděkování všem, kteří se na organizaci
podíleli jak přípravou, tak i svou přítomností při vlastní akci a napomohli při provozu bufetu apod.
aby i naše děti nepřišli zkrátka, připravují aktivní členové místního SDH na sobotu
30.srpna 2003 zábavné odpoledne pro děti s názvem „Ahoj prázdniny“
nultý (nebo snad 1.) ročník cyklovýletu připravili členové SDH Olomouc-Radíkov na sobotu 21.6.2003. Trasa Bystrovany-Hrubá Voda-Jívová-Bělkovice-Radíkov (60 km) prověřila zdatnost hasičů. Vhodně volená trasa s dostatkem občerstvovacích stanic, úměrná
fyzická námaha a servisní doprovodné vozidlo dávalo všem pocit jistoty i v náročném
horském terénu. Výletu se účastnilo 6 místních členů a jeden host z Chválkovic. Tak příští rok opět a s větší účastí…..
dobře reprezentovali vybraní členové místní SDH na oslavách 110 let SDH OlomoucDroždín. Oslavy byly pěkně připraveny. Družstvo Radíkova se účastnilo i místního čtyřboje a získalo prvenství v čerpání starou stříkačkou, v jízdě na raftu na místním rybníce,
ve slalomu s pivním sudem a druhou pozici v pití piva na čas. Celkově patřilo SDH Olomouc-Radíkov 1. místo.
taktéž oslavy 110 let SDH Olomouc-Lošov byly za účasti zástupců místních hasičů. Aktivní zapojení do soutěží již nebylo tak úspěšné jako v Droždíně. Vše, co se nepovedlo
odpoledne, si přítomní vynahradili na večerní zábavě.
dvě družstva se účastní nohejbalového turnaje dne 12.7.2003 v Radíkově u Hranic
pokud jde o požární sport počítá se s účastí jednotky i na dalších pohárových soutěžích
pozvánku na soutěž extraligy v požárním sportu na 29.6.2003 obdrželi místní hasiči od
kolegů s SDH Radíkov u Hranic. Po velikém váhání bylo poděkováno za pozvání a účast
s díky odmítnuta s ohledem na zkušenosti z minulé účasti…..
Radíkovský informační zpravodaj 4/2003
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/zv/

Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci - Radíkově
pořádá

Zábavné odpoledne s taneční zábavou

Ahoj prázdniny
v sobotu 30. srpna 2003
14.00 hod. Dětské odpoledne…ukaž, co je v tobě
Rybáři…Košíková…Štafetka…Střelba na terč
16.00 hod. Dětské kolo štěstí za 5,- Kč
--------------------------------------------------------------------------17.00 hod. Dospělí si taky hrají …ve dvojicích
Štafeta … Pivo na čas…Běh dvojčat…Hřebíky
19.00 hod. Kolo štěstí za 10,- Kč
20.00 hod. SRPNOVÁ NOC se skupinou ………….
vstupné (bude)
02.00 hod. Předpokládaný konec
bohaté občerstvení, kabanos a vařená žebra…
Srdečně zvou hasiči
Hlavní partner akce

PIVOV AR ZUBR a.s.

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov prožil
v uplynulém ročníku dramatické chvíle v boji o záchranu. Teprve poslední
utkání, a to s druhým týmem a vítězství 2:0 vedlo k záchraně ve II.lize.
Pouhá remíza by nic neřešila. Vedení týmu blahopřeje týmu k záchraně a
děkuje za čistou hru v ročníku 2002/2003, kdy mužstvo obdrželo jen 3
karty. A ani o prázdninách nebude mužstvo zahálet. Účastníme se
několika turnajů, které budou již součástí přípravy na nový ročník.
Poznámka: Také KMČ č.21 Olomouc-Radíkov blahopřeje místnímu týmu k záchraně ve II.lize a do nového
ročníku lepší starosti než boj o záchranu.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY – ROČNÍK 2002/2003
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(jaro)

1.4.
11.4.
20.4.
25.4.
4.5.
9.5.
17.5.
23.5.
29.5
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.

Radíkov
SK Kopeček
Radíkov
Mapros Hammers
Radíkov
Porfin Chválkovice
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
FC Literpool
Radíkov
Draci A
Radíkov
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Věznice Olomouc
Radíkov
Galatasaray
Radíkov
M Contakt
Radíkov
RK Dachi
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
Dědečci
Radíkov
Pergola

VÝSLEDEK
PODZIM
2002

VÝSLEDEK
JARO 2003

2:4
0:2
2:3
2:1
3:2
3:2
2:2
0:0
6:1
2:0
3:3
7:2
1:2

2:1
!1:2!
0:2
2:1
4:0
3:3
0:4
3:1
4:0
2:3
1:2
2:0
2:0
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Poznámka: Omlouváme se za uvedení chybného výsledku prestižního utkání Sv. Kopeček-Radíkov (oprava
v tabulce provedena)

/mn/

INZERCE
Rekreační středisko Radíkov – chata „Pod věží“
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 zahradě. 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
OLOMOUC-RADÍKOV ul. Malinovského
98/27, 779 00 OLOMOUC
Kontakt a informace o prázdninových
aktivitách a kurzech na všechny akce:
605/774592 pí. Sobotková,
e-mail: staj.omega@quick.cz
Zájem dětí o koně je v dnešní době veliký. Jde
o ušlechtilou náplň volného času.
/as/

Zámečnictví Zdeněk Pospíšil
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ul. Pujmanové 9, Olomouc - Radíkov nabízí:
zámečnické, svářečské, instalatérské, topenářské, brusičské i jiné práce od železa a
opravy
/zp/

AKTUÁLNĚ Z RADÍKOVA U HRANIC
V sobotu 12.7.2003 se na pozvání obecního úřadu v Radíkově u Hr. účastnila 2 nohejbalová družstva z Olomouce-Radíkov místního turnaje. S pěkným a teplotně přijatelným počasím, zajištěným občerstvením i hodnotnými cenami byli všichni přítomní spokojeni. Turnaje
se účastnilo celkem 8 družstev. Přítomen byl i starosta Sboru dobrovolných hasičů
z Olomouce – Radíkova p.Nemrava i předseda KMČ Ing.Zvěřina.
Starosta obce pan Foltýnek seznámil předsedu KMČ s nově budovaným areálem Golfového klubu Radíkov. Výstavba a budování celého areálu je v počáteční fázi, ale záměry a
perspektivy jsou slibné. Iniciátorem výstavby není obec, ale vedení Golfového klubu. Jako
vždy si bylo co říct a porovnat, jak se žije samostatné obci Radíkov a jak se žije v městské
části Olomouc – Radíkov. Problémů je mnoho společných, ale dá se říci že vést takto malou
obec není vůbec jednoduché. Peněz málo – to platí jak v obci Radíkov, tak i ve Statutárním
městě Olomouci. A sehnat je pro městskou část Radíkov, je vážný problém…….

Starosta obce Radíkov předává cenu
p.Hudcovi z Olomouce-Radíkova
Tomáš Řezníček odvrací míč na stranu soupeře

Výsledky turnaje:
1..Radíkov u Hr.-Ponny
2. Bears Hranice
3. Radíkov u Ol.
4. Radíkov-pivaři
Přítomní se již těší na turnaje v roce
2004………
/zv/

Cvičné odpaliště na hřišti Golfového klubu Radíkov u Hr.
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-
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na. Adresa: KMČ č.21 Olomouc-Radíkov, Náprstkova 1, 779 00 Olomouc-Radíkov.
Zpravodaj je i na www.olomoucko.cz/radikov
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:18.7.2003
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