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

 

Kolo št ěstí na akci „Ahoj 
prázdniny“ se t ěšilo zájmu 
dětí i dosp ělých       

Kon ě o prázdninách byli 
středem zájmu p ředevším 
dětí z Olomouce 

  

              „AHOJ PRÁZDNINY“ 

Skončilo krásné léto, dětem 
prázdniny, je tu podzim a již nastal jiný 
režim nejen pro naše školáky, ale i jejich 
rodiče. Vzpomínky na dovolenou překryly 
všední starosti, které pro většinu z nás se 
točí i kolem zahrady, sklizně ovoce a 
zeleniny. Zbývá porýt (ale to sucho!), ještě 
honem něco opravit na svém rodinném  
domku, nebo u těch co staví domy nové, 
dát dům pod střechu a vše připravit na 
zimu. Dny se krátí, všichni čekáme na 
vláhu, které letos mnoho nebylo a půda i 
naše zdroje vody ji tolik potřebují.                           Pobyt u vody nahrazuje op ět turistika 
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  

dne 15.7.2003 -    
18. schůze RMO           
-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-Knihovna města 
Olomouce, 
majetkoprávní 
vztahy 
-prodej domů 
-rozpočtové změny  
roku 2003 
-odtahy vozidel 

-analýza zdravotních a environmentálních 
rizik v Olomouci 
-plavecký stadion,malý bazén 
-propojení komunikace ulic U panelárny a 
Roháče z Dubé (zpracování dokumentace 
pro územní řízení) 
-oprava kaple v Topolanech 
-příprava veřejné obchodní soutěže Hy-
naisova 10 
-výstavba přednádraží, III. etapa 
 
dne 19.8.2003 – 19.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-organizační postup přípravy rozpočtu na 
rok 2004 
-Multimediální park 
-vodovod Nedvězí, uplatnění na rok 2004 
-cyklistické stezky v roce 2003 
-metodický postup pro čerpání prostředků 
KMČ 
-projekt ISPA, rekonstrukce a dobudování 
kanalizační sítě v Olomouci 
-Štrasburská deklarace, zapojení města 
Olomouce 
  
dne 2.9.2003 – 20.sch ůze RMO  
-Městská policie, změna ve vedení  
-návrh programu 7.zasedání ZMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-změna hranice k.ú.Sv.Kopeček 
-prodej domů 

-fond bytové výstavby 
-informace o východní tangentě a sever-
ním spoji 
-kruhová cihelna Slavonín 
-pravidla prodeje domů 
-změny v KMČ 
-příprava vyhlášky o místních poplatcích 
 
dne 16.9.2003 – 21.sch ůze RMO 
-výtah radnice 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů 
-bytové záležitosti 
-zřízení dohledové ústředny firmy 
ELTODO na SZZ (silniční křižovatky) 
-světelné signalizační zařízení, křižovatka 
Přerovská-Hamerská 
-problematika aquaparku 
-rozpočtové změny r.2003  
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými 
úřady 
-stav požární ochrany, koupě cisterny 
-rozšíření vodovodu v ZOO 
-schválení úplatného věcného břemene na 
parcelách v k.ú. Radíkov u Olomouce 
manž. Smetanových a Krumpholcových 
 
dne 23.9.2003 – 7.zasedání ZMO  
-rozpočtové změny 2003 
-prodej domů v majetku města – pravidla 
-majetkoprávní záležitosti 
-prodej domů, soupis 
-schválení změny č.VIII. ÚPnSÚ Olomouc 
(mimo Radíkov, bude dále jednáno) 
-Multimediální park 
-tržnice-další postup 
 
 
 
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 
-seznámení členů KMČ 
s plným zněním stanoviska 
KMČ k problematice jízdár-
ny na Horním hřišti 

-další jednání ve věci budoucího sportoviš-
tě 
-vyslovení souhlasu s přípravou nové po-
hlednice Olomouc-Radíkov (starší již ne-
budou) 
-pan Smetana souhlasil se zařazením 
údržby odvodňovacích žlabů do své pra-
covní náplně 
-urgence nedodělků po provedených 
opravách po plynofikaci 
-požadavek na opravu rozhlasu a jeho 
případné rozšíření 
 
 Srpen 2003  
-odsouhlasení předloženého návrhu po-
hlednice Olomouce-Radíkova 
-kontrola čerpání rozpočtu KMČ v roce 
2003 
-zadání prací na sadové úpravy na 
ul.Náprstkova firmě „Zahrada s.r.o. Olo-
mouc 
-další urgence na provedení opravných 
prací na silnici k TV vysílači u Lesů ČR 
s.p. 
-dne 12.8.2003 jednání u primátora ve 
věci dalšího postupu v majetkoprávních 
věcech (kanalizace Radíkov) 
-požadavek na vlastníky soukromé parcely 
na zesečení zapleveleného pozemku 
(stížnosti občanů) 
-získání kladného stanoviska orgánů 
Agentury ochrany přírody a krajiny pro 
budoucí sportoviště 

-stanovení priorit v oblasti dalšího investo-
vání v městské části Radíkov v pořadí : 
kanalizace, sportoviště, komunikace po 
inženýrských sítích, prodloužení komuni-
kace Náprstkova, vodárenská nádrž 
-uplatnění požadavku na rozšíření spojení 
v dny prac.klidu odjezd z Radíkova v cca 
13,15 hod. 
 
Září 2003 
-zajištění sběrových sobot (šrot hasiči 
11.10.2003, kontejnery TSMO a.s. 
18.10.2003) 
-projednání došlých pravidel pro čerpání 
prostředků KMČ 
-doporučení (k žádosti o souhlas) KMČ 
s pronájmem plochy města (buňka a ulo-
žení lavic) 
-nesouhlas s odprodejem parcely č. 647 
k.ú.Radíkov u Ol. z důvodů zamezení pří-
stupu na soukromý pozemek jiného sou-
kromého vlastníka 
-projednání a odsouhlasení vodohospo-
dářských akcí na rok 2004 
-přednesení připomínek p.Schwarze k na-
tékání vody do ul.Dolanská a Pujmanové 
-uplatnění požadavku na předložení ceno-
vé nabídky na zhotovení repliky staré ka-
tastrální mapy obce Radíkov 
  
    Plán jednání KM Č v roce 2003  
    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 a na 
stránkách www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                 /zv/   
 
 
AKCE HASIČŮ „AHOJ PRÁZNINY“  SE VYDA ŘILA  
    Končící prázdniny a dovolené, snaha něco udělat pro radíkovské děti a také pro pobavení 
dospěláků vyvrcholila v sobotu odpoledne a večer 30. srpna. Od 14,00 hod. propukly za 
slušného zájmu dětí (celkem se jich účastnilo 34) různé soutěže. Soutěžní karta se startov-
ním číslem, rozhodčí u jednotlivých disciplín , to vše vytvářelo u dětí plné zaujetí do soutě-
žení na  jednotlivých stanovištích. Soutěžilo se v disciplíně „rybáři“, kde se sbírali pomocí 
udice špalíky, dále „košíková“, kdy se házelo 10 míčků do pytlovacího stojanu. Skok v pytlích 
na čas byl další disciplínou. S velikým zájmem se setkala soutěž ve střelbě ze vzduchovky 
na terč. 
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     Vítězem se stal místní Tomáš Hudec, na 
druhém a třetím místě byly přespolní děti. 
Odměnou pro děti byly sladkosti.  
      Dospělí měli na programu 2 soutěžní 
stanoviště a to střelbu ze vzduchovky a pití 
piva na čas.  Do „akce“ se zapojilo 20 chlapů 
a jedna dáma. V kategorii „chlap“ zvítězil 
David Veverka, druhý byl Karel Morbitzer ml. 
a třetí Aleš Morbitzer. Soutěž mezi dámami 
vyhrála Vlaďka Řezníčková. 
     Večerní zábavu za dobré účasti místních i 
lidí z okolí se  skupinou COME BACK sice 
jednu chvíli ohrožoval déšť, ale přítomní i 
kapela vydrželi a akce se líbila.   

/km/  
 
 
ČLENOVÉ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV NAVŠTÍVILI SENÁT ČR 
  
        Jak si jistě mnozí vzpomínáte, 
oslav 110 let založení místního SDH 
Radíkov a vzpomínky na založení 
obce Radíkov v měsíci srpnu 2002 
se mimo jiných hostů účastnil i pan 
senátor Prof. PhDr. František 
Mezihorák  CSc., který je sená-
torem i za náš volební obvod a 
kterému jste mnozí odevzdali svůj 
voličský hlas za ČSSD. V době 
oslav a různých probíhajících 
přátelských diskusí se zrodilo i 
pozvání od senátora pro vedení 
KMČ Olomouc-Radíkov, a to pro 
Ing.Zvěřinu a ing.Bednáře a jejich 
manželky k návštěvě senátu v Praze.                    Pohled z galerie na jednání senátu ČR 

     Trvalo téměř rok, než se našly vhodné termíny 
pro obě strany a tak jsme se dne 6. srpna 2003 
cca v 10,00 hod.  mohli konečně ohlásit  na 
recepci senátu. Senátor nás přivítal osobně a po 
důkladné bezpečnostní prohlídce (průchod 
bezpečnostními rámy, který se během dne 
několikráte opakoval), jsme mohli vstoupit  na 
půdu senátu ve Valdštejnském paláci v Praze a na 
vlastní oči vidět to, co většina z nás zná pouze 
z televizních zpravodajství. Vidět na vlastní oči 
osobnosti (více či méně oblíbené) z naší politické 
scény bylo velmi zajímavé. Senát právě 
projednával návrh presidenta na doplnění 
ústavních soudců. Ten den byla zvolena pouze 
senátorka Dagmar Lastovecká a ostatní kandidáti  
neprošli.  

Senátor Prof. PhDr.František Mezihorák, CSc  ve své pra covn ě 
 
Pan senátor nás uvedl na galerii pro veřejnost a on sám se musel věnovat své práci. O pře-
stávce  jednání senátu nás pan senátor provedl dalšími historickými restaurovanými prosto-
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rami senátu ve Valdštejnském paláci, kde pracují jednotlivé senátní výbory. Pozvání na oběd 
do senátní restaurace a krátký pobyt v pracovně pana senátora vytvořil prostor na povídání o 
jeho aktivitách v senátu i v zahraničí, ale zavzpomínali jsme i na pobyt v Radíkově v roce 
2002. Pobavili jsme se o práci Komisí městských částí zde v Olomouci, ale i tom, jak vedení 
města přistupuje k okrajovým částem i o nedostatku finančních prostředků pro infrastrukturu 
právě v lokalitách jakými je i naše bydliště. Závěrem jsme panu senátorovi předali osobní 
dárek a popřáli hodně zdaru v další práci. Končila polední přestávka, ještě pozdrav občanům 
Radíkova a pan senátor již spěchal na odpolední jednání.  

        My jsme se odebrali ještě na prohlídku Valdštejnské zahrady a vydali se dalšími zahra-
dami na pražský hrad. Procházka nádvořím pražského hradu, cesta dolů po nových zámec-
kých schodech, metro, vlak, autobus č.11 a byli jsme večer opět v Radíkově.      
                                                                                                                     / zv/  
 
PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY 2003  JSOU PŘIPRAVENY  

                                                                                                                      
 Akce ve prospěch ochrany životního prostředí v  městské části Radíkov je  opět připravena 
nejen pro naše občany, ale i pro místní chataře a chalupáře. Jde jen o to ji plně využít, najít 
si čas a veškeré nepotřebné věci odložit do kontejnerů. Tato příležitost je 2x ročně. KMČ 
žádá všechny zájemce, aby dodržovali určité zásady, odpad neukládali na točnu předem 
před přistavením kontejnerů. U kontejnerů TSMO a.s. si musí každý odpad dle pokynů pří-
tomného pracovníka TSMO a.s. uložit sám, nikdo za nikoho nebude sbírat a nakládat. 
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Sběr železného šrotu  
se uskute ční v sobotu dne 11. října 

2003. 
Svoz od domů chat a chalup zajistí  
členové místního Dobrovolného 
hasičského sboru. Šrot nachystejte 
v sobotu ráno na okraj komunikace nebo 
chodníku. Svoz bude probíhat v soboru 
od 9,00 – 12,00 hod.   
 
 
 

Zájem ob čanů o možnost odložení nepot řebných v ěcí je obrovský. 
                  Vozidlo TSMO a.s. se rychle napl ňuje.  
 

Kontejnery TSMO a.s. na objemný komunální odpad  
budou p řistaveny v sobotu dne 18. října 2003 a to cca od 8,00 do 13,00 hodin.  

Kontejnerů bývá vždy dostatek a tak nedělejte z rána zbytečně fronty.  Při ukládání odpadu 
nutno dbát pokynů pracovníka Technických služeb. 
 

Chataře a chalupá ře upozor ňujeme,  
že odvoz TKO ze stanoviš ť v chatových lokalitách bude ukon čen 2.listopadu 2003. 
Proto odpad na stanoviště dále neodkládejte. Nekázní vytváříte podmínky k tomu, že by sta-
noviště v roce 2004 mohlo být zrušeno. 
                                                                                                                                       /zv/ 

 
Víte, že . . . .  
 ..........dne 12.8.2003 se v jednací 
místnosti pana primátora uskutečnila 
další porada ve věci akce „Kanalizace 
Radíkov“. Přítomen byl primátor 
Ing.Tesařík, náměstci primátora pánové 
Ing.Czmero a Petřík, vedoucí odboru 
investic Ing.Michalička a za KMČ 
Ing.Bednář a Ing.Zvěřina. Na programu 
byl další postup v majetkoprávních vě-
cech. Členové KMČ přislíbili projednání 
souhlasu majitelů 3 parcel z Ol.-
Radíkova, další je na vedení města a 
RMO. KMČ záležitost s pochopením 
vlastníků projednala kladně a teď má 
v rukou náš osud radnice. RMO dne 
12.9. rozhodla o právním postupu 
s dalšími dvěma vlastníky parcel 
z Lošova a Olomouce…. 

………letošní krutá vedra nás pěkně 
potrápila. Své si zažili i místní občané, 
mnohé studny měly nedostatek vody, a 
tak mnozí museli zapojit i městský vo-
dovod…….. 

………i sousední městská část Lošov 
buduje plyn. Občané neváhají a v rámci 
veliké stavby se napojují. Dokončením 
plynofikace bude Lošov patřit k těm 
několika málo městským částem, kde 
bude dobudována komplexně infra-
struktura. My tak můžeme jen závidět 
…. 

……….opětovně zavládla v Radíkově 
tma. Podvečerní silný vítr již po několi-
káté zkratoval síť veřejného osvětlení. 
Ačkoliv byl pátek večer, přivolaní pra-
covníci veřejného osvětlení TSMO a.s. 
zprovoznili alespoň část, zbytek byl 
opraven následující dny……. 

………realizace dětského koutku  bude 
provedena cca v  měsíci říjnu 2003 u 
místní prodejny. S pochopením odboru 
ŽP Magistrátu byly vybrány 2 prvky, 
které budou odbornou firmou osazeny. 
Jde o zařízení pro malé děti a takto 
předpokládáme, že bude i využívá-
no….. 
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…….již KMČ „odepsané“ (považovali 
jsme je za ukradené) hokejbalové bran-
ky, které  zmizely z hřiště za prodejnou 
se opětovně objevily v plné kráse. Jsou 
opravené a tak žádáme naše děti (rodi-
če prosíme aby své ratolesti poučili), 
aby  branky neničily a využívali je 
k účelu, na který jsou a nikoliv 
k přejíždění na kole. Vhodného terénu 
na jízdu na kole je v lese dostatek….. 

………mezi drobné investiční akce od-
boru investic, která bude realizována 
ještě v roce 2003, je úprava odvodnění 
na rohu ul.Malinovského a točny MHD 
s cílem snížit riziko zaplavení soukro-
mého pozemku při přívalových deš-
tích…. 

……. I další část městské části Radíkov 
se dočkala úpravy. Úprava  prostoru 
bývalých humen u lípy ul. Náprstkova 
byla zadána z prostředků KMČ firmě 
Zahrada s.r.o. Olomouc, která provedla 
odvoz zeminy (skládky), rekultivaci a 
osetí travou. Dále bude provedena 
údržba keřů a dle našich finančních 
prostředků i výsadba nových keřů a 
dosazení lavičky…… 

………po více jak dvouleté urgenci do-
šlo na opravu komunikace u zastávky 

MHD IDOS – výstup, kde se začala 
propadat vozovka. Dle tel.dotazu bude 
následně provedena i požadovaná 
oprava vjezdu z točny k RD Procházko-
vých…… 

……… víkend 27. září byl v okolí Radí-
kova u chaty Pod věží věnován orien-
tačnímu běhu. Pod patronací pana pri-
mátora a oddílu orientačního běhu Uni-
versity Palackého se uskutečnila akce 
pro příchozí děti i rodiče s dětmi. O 
tomto informoval i Olomoucký den 
v pátek 26.9.2003….   

 
                                            / 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.  : 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. 

 
 
 
Smute ční oznámení:  
V uplynulém období se rodinní příslušníci, příbuzní a místní občané rozloučili s paní 
Bohuslavou Procházkovou a Bedřiškou Schwarzovou. 
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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. 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 (lahve PB) : 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 pošto vní schránky.  Při-

pomínáme: správné PS Č této m ěstské 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 d ůchodc ů Radíkov informuje  
Je zde podzim a tak s končícími pracemi na zahradách a delšími 
večery opět naplno ožívá činnost místního Klubu důchodců. 
Ohlédneme-li se zpět, tak jsme ještě před prázdninami, a to 
13.června stihli navštívit v Olomouci Moravské divadlo a zhlédli 
„Zemi úsměvů“. Dne 15.července jsme se účastnili autobusového 
zájezdu do blízké ciziny a navštívili město Bojnice na Slovensku, 

kde jsme si prohlédli krásný zámek. Při této příležitosti jsme nemohli neochutnat slovenskou 
specialitu, a to pověstné bryndzové halušky. Všem nám moc chutnaly. Na zpáteční cestě 
jsme navštívili lázně Piešťany. I když jsme se v KD domluvili, že se o prázdninách scházet 
nebudeme, vydrželi jsme to jen měsíc. A tak se opět od 1.srpna scházíme každou středu od 
16,00 hod. Dne 8.8. se někteří členové klubu jeli podívat do Loštic na předváděcí akci 
s programem. V srpnu jsme stihli ještě udělat výšlap do Posluchova a i když bylo veliké ve-
dro, procházka se nám všem líbila. V září nám neunikla výstava Flora Olomouc.  

      Ve středu 17. září jsme si udělali pěší výlet do Vésky. Zúčastnilo se 16 členů z KD. Ve 
Vésce jsme si prohlédli „Dům pro seniory“ s pečovatelskou službou. Po areálu domova nás 
provázel jeho správce p.Utíkal. Nahlédli jsme i do jednotlivých bytů a mluvili s jeho nájemní-
ky. Podle jejich slov se jim ve Vésce bydlí příjemně a jsou spokojeni jak manželské páry, tak 
i jednotlivci. Výlet jsme protáhli až ke golfovému hřišti. Paní Smetanová (rodačka z Vésky) 
nám zajímavě vyprávěla něco z historie Vésky a také zavzpomínala na své mládí a školní 
léta , která tam prožila. Počasí přálo a procházka se vydařila. Koncem září jsme uskutečnili 
zájezd na Bouzov a zámek v Náměšti na Hané.  

       V měsíci říjnu se budeme scházet již od 15,00 hod.  

Na Vaši návštěvu se těší vedoucí Klubu důchodců a také Vaši kamarádi.  
  / jsch/  
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Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
 
- Na zářijové schůzi výboru byla kladně hodnocena akce „Ahoj prázdniny“. Pořadatelé po-

děkovali všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli udělat radost dětem, dospělým i po-
kladníkovi SDH Olomouc-Radíkov. 

- Dva členové SDH, a to Tomáš Řezníček a Petr Bernard si dopřáli pěkný sportovní výkon 
na kolech, když přijeli po dvoudenní cestě až ke slovenské řece Hron, kde v rámci výcvi-
ku hasičů kolegové ze sboru Holice a Droždín nacvičovali plavbu na raftech….. 

- Dne 16.8. plně odhodlané družstvo místního SDH vyrazilo na pohárovou soutěž do Tove-
ře. Ale nejen oni, ale např. i družstvo z Dubu n.Mor. na místě zjistili, že akce se nekoná. 
Bohužel, nikdo z pořadatelů nedokázal zvednout telefon a zavolat…. 

- Zářijová schůze projednávala také organizační zajištění podzimního sběru železného 
šrotu, přípravu na zbudování oplocení pro uložení lavic a delegování representanta míst-
ního SDH Aleše Mortbitzera na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se konalo ve 
dnech 19.-21. září v Olomouci. Representoval coby „hosteska“ (průvodce) družstva žen 
z Břehů u Mladé Boleslavi.   

- Projednávala se i otázka generální opravy sociálního zařízení v přízemí hasičské zbrojni-
ce , obklady, dlažba a dosazení sprchy. Tím by byla završena oprava objektu města. Akci 
podporuje i místní KMČ, která zaslala požadavek na zařazení do plánu oprav u Správy 
nemovitostí Olomouc a.s.  

- Dne 19.9. se místní SDH účastnil soutěže v Dolanech. Ze 6 mužstev obsadili radíkovští 
hasiči 4. příčku. 

- Tradičně již o prázdninách uspořádali hasiči fotbalové utkání SVOBODNÍ-ŽENATÍ. Výsledek 
není rozhodující, přítomní si zasportovali a dobře se pobavili. 

 
                                                                                                                    / zv/  
 

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS 
V POŽÁRNÍM SPORTU 

Olomouc 2003 ve dnech 19. - 21.9. 2003 
 

      Na pořádání mistrovství ČR 
v hasičských sportech v Olomouci 
se podíleli i okolní SDH, včetně 
našeho sboru. O tom, kdo jakou 
práci bude vykonávat rozhodl na 
společné schůzi (kde jsme nebyli) 
spravedlivý los. Mezi nejhorší 
úkoly nesporně patřilo vytvoření 
technické čety na odvoz odpadků. 
To nás naštěstí minulo. Nám 
připadla patronace nad ženským 
hasičským družstvem z Břehů, 
kraj Středočeský. Naším úkolem 
bylo doprovázet toto družstvo po 
celou dobu mistrovství a společně 
s ním se účastnit slavnostního 
zahájení. Jako hlavní garant se 

tohoto úkolu ujal Aleš Morbitzer, který dále spolupracoval s L. Hudcem (účast na slavnostním 
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zahájení), M. Cvoligou (patron sobotního dopoledne) a P. Bernardem (doprovod vedoucího 
družstva na poradu). Naši bratři (A. Morbitzer a L. Hudec) se zapojili do příprav již 15.9., kdy 
byl první trénink na slavnostní zahájení, které se mělo konat na Horním náměstí před radnicí. 
Nácvik pak probíhal již každý den od 18:00 do 20:00 hod.  
      Družstvo žen dorazilo do Olomouce podle časového harmonogramu v pátek 13:00. Od 
této chvíle bylo naším úkolem doprovázet je při mistrovství a co nejvíce jim zpříjemnit pobyt 
v moravské metropoli. Ovšem naše činnost byla vzhledem k nabitému programu  značně 
omezena. Snad jen na páteční odpoledne a sobotní večer jsme mohli pro soutěžící nachys-
tat nějaké odreagování. V pátek jsme se tedy vydali na prohlídku především historických 
památek. Připojilo se k nám ještě mužské družstvo z Radimovic (lonští vícemistři), které při-
cestovalo stejným autobusem. Prohlídku a výklad vedl bratr A. Morbitzer. Na sobotní večer 
jsme potom naplánovali prohlídku kostela na Sv. Kopečku a návštěvu restaurace u Macků. 
Zde jsme ženám předali upomínkové předměty Radíkova a seznámili je trochu blíže s hasič-
skou činností našeho sboru (kronika, hasičské fotoalbum).  
V neděli byla celá akce zakončena slavnostním vyhodnocením výsledků. Ženy se umístily po 
součtu tří soutěží na konečném 7. místě a muži z Radimovic se dostali dokonce třetím mís-
tem na stupně vítězů. To se nakonec podařilo i ženám, když vybojovaly v doprovodné soutě-
ži „výjimečný kýblšpric" rovněž třetí místo.  
Celou akci můžeme hodnotit jako velmi zdařilou, jak z našeho pohledu, tak z pohledu hlav-
ních pořadatelů. K hladkému a dobře organizovanému průběhu přispělo i velice dobré poča-
sí. 

/km/  

 
Sport  

 
Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov  zahájil další 
ročník ve 2.lize skupině „B“. Mužstvo vkročilo do soutěže po letní přípravě i 
přípravných zápasech celkem úspěšně. Věřme, že dobrá parta, nasazení i 
hra bez „karet“ bude základem k dobrému postavení v tabulce. 
  
 

 
 
 

VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – RO ČNÍK 2003/2004 
DATUM 
UTKÁNÍ 
(podzim)  

DOMÁCÍ HOSTÉ 
VÝSLEDEK 

PODZIM 
2003 

VÝSLEDEK     
JARO 2004 

31.8. Topmo.Bukovany Radíkov 1 : 0  
6.9. Radíkov Veterán Hlubočky 5 : 2  
9.9. Věznice Olomouc Radíkov 1  : 3  

20.9. Radíkov Step a style 5 : 2  
26.9. FC Nová ulice Radíkov 1 : 2  
4.10. Radíkov Foerstrova   
7.10. Dědečci Radíkov   
18.10. Radíkov FC Čonkin   
24.10. Draci Radíkov   
1.11. Radíkov SK Kopeček   
9.11. FC Literpool Radíkov   
15.11. 1. FC FaJ  Radíkov   
22.11. Radíkov RK Dachi   

 
/mn/  
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CO SE DOZVÍTE V PŘÍŠTÍM RADÍKOVSKÉM INFORMA ČNÍM ZPRAVODAJI Č.6/2003 
 
     S ohledem na situaci kolem přípravy investiční akce „Kanalizace Radíkov“ a vaše 
stupňující se dotazy vás občanů Olomouce-Radíkova k této prioritní investici,  se zeptá-
me nám ěstka primátora a radního pana Miroslava Pet říka, jak že to s tou kanalizací 
pro Radíkov je a kdy bude! 

/zv/  
 
 
 INZERCE 
Rekreační st ředisko Radíkov – chata „Pod v ěží“  

 
 
 
Nabízí:  ubytování, stravování, svatební hos-
tiny, 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. Rekreační sezóna pomalu končí, to ale 
neznamená, že se mění sortiment prodejny. Různé 

akční slevy, soutěže o hodnotné dárky dávají šanci i Vám. Přijďte, uvidíte a určitě spoko-
jeně nakoupíte….  

                                                                                                                             
/za/ . 

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/                                                                                                               
 

 

STÁJ OMEGA – JEZDECKÝ KLUB  
RADÍKOV ul. Malinovského 98/27, 779 00 OLOMOUC 
Kontakt a informace o kurzech na všechny akce: 605/ 774592 pí. Sobotková, 
e-mail:  staj.omega@quick.cz 

 

VÁS ZVE NA AKCI  
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JK-STÁJ OMEGA RADÍKOV U OLOMOUCE 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA UKONČENÍ JEZDECKÉ SEZONY 2003. 

25.října 2003 - Zahájení v 11,00 hod. 
 

KDE:       v Olomouci-Radíkov ě na louce „Pod bo řím“  
PROGRAM: 
• 10-11,00 hod.   - veterinární přejímka koní 
• 11,00 hod.        -  jízda a hon na lišku 
• doprovodný program 
• jízda zručnosti-cross 
• volba „Krále honu“ 
• vození na koních, bohaté občerstvení 

Vstupné:  
jezdec a kůň 100,- Kč (stužka a občerstvení) 

ostatní vstupné dobrovolné 
Večer:  

19,00 hod. v hostinci „U MARTI ČKY“  netradiční „Hubertovský soud“, diskotéka, tombola 
Srdečně zvou pořadatelé JK - Stáj OMEGA 

/as /  
 
 
 

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, 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 a.s., Tiskárna, Nerudova 1, 772 00 Olomouc. 

„HUBERTOVA JÍZDA“ 
JK-STÁJ OMEGA 

RADÍKOV U OLOMOUCE 
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