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

 

2.ročník Radíkovské patnáctky se b ěžel  v sobotu dne 13.b řezna 2004. 
 

      Start a cíl byl tentokráte u TV věže nad Radíkovem. Závod byl součástí Velké ceny vytrvalců Olo-
mouckého kraje. Sníh, měkký led, někde bláto a probouzející se jaro doprovázely závodníky po celé 
velmi náročné trati. Délka okruhu byla 8 km. Muži nad 60 let a ženy běželi jeden okruh, ostatní okruhy 
dva.  Tentokráte se běželo celkem v 6 kategoriích za účasti cca 70 běžců. Závodníci našli nezbytné 
zázemí v rekreačním středisku chata Pod věží. Tentokráte se závodu z Radíkova nikdo nezúčastnil.  
     Ing. Osladil Miroslav, který v Radíkově bydlí na ul. U Skalky, využil rámec závodu k přípravě na 
Světový pohár v běhu na 48 hodin, který je současně Mistrovstvím republiky v běhu na 24 a 48 hodin. 
V tomto extrémním závodě obhajuje dvě stříbrné medaile z Mistrovství republiky.  
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 10.2.2004 -   32. sch ůze RMO           

-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-bytové záležitosti, 
nájem bytů 
-žádost o udělení 
výjimky z  počtu 
škol pro ZŠ Olo-
mouc-Droždín 
-obecně závazná 
vyhláška o spádo-
vých obvodech zá- 
kladních škol  

-hřiště Duhová energie v lokalitě Nové 
Sady a Neředín  
-prodej domů 
rozpočtové změny  roku 2004 
-změna plánu investic  
-hospodaření Statutárního města Olomouc 
za rok 2003 
-odkoupení pohledávek na Zimní stadion 
-Aquapark – seminář v Jihlavě 
-generel předzahrádek v MPR 
-Moravské divadlo Olomouc-studie 
-návrh programu 9.ZMO dne 16.3.2004 
 
dne 9.3.2004 – 33.sch ůze RMO 
-program regenerace MPR  
-spolupráce s NESTLÉ ČESKO s.r.o. – 
instalace hracích prvků na dětská hřiště 
-soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu 
v Olomouci 2004 
-pojmenování ulic 
-vyhodnocení systému odpadového hos-
podářství 
-plán kontrolní činnosti na rok 2004  
-žádost o opravy poutního místa na 
Sv.Kopečku /r.2005/ 

-Fond rozvoje bydlení 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-prodej domů  
-rozpočtová změna  
-cyklostezky 
 
dne 23.3.2004 – 34.sch ůze RMO  
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-prodej domů 
-rozpočtové změny v roce 2004 
-stav požární ochrany u organizací města 
-havarijní stav propustku ulice Keplerova 
-příspěvky pro oblast životního prostředí 
-rozpracování usnesení ze ZMO dne 
16.3.2004  
-stanovení konání 10.ZMO a to dne 
8.6.2004  
-hospic na Sv.Kopečku 
 
dne 16.3.2004 – 9.zasedání ZMO  
-rozpočtové změny r.2003  
-poskytnutí ručení za půjčku ZOO Olo-
mouc 
-majetkové záležitosti 
-prodej domů 
-návrh Programu prevence kriminality na 
rok 2004  
-petice Stop dalším supermarketům 
v Olomouci 
-průmyslová zóna Šlechtitelů 
 
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/     
                                  

Ze zápisů jednání KM Č č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Únor 2003  
-projednání došlé pošty 
-výsledky jednání s TSMO 
a.s. ve věci zimní údržby 
-informativní návštěva na 

odboru investic ve věci „Kanalizace Radí-
kov“ 
-schůzka s MP 

-reklamace zvlněné dlažby před prodejnou 
-příprava soupisu drobných  opravných 
prací na rok 2004 z prostředků přidělených 
KMČ – 180 000,-Kč 
-řešení stížností 
 
Březen 2004 
-projednání došlé a odeslané pošty 
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-souhlas RMO s pronájmem plochy pod 
buňkou a oplocenkou, bude podepsána 
smlouva mezi SDH Ol.-Radíkov a Statu-
tárním městem Olomouc 
-rozhodnuto o iniciaci KMČ ve věci schůz-
ky s nám.primátora p.Petříkem 
 
    Plán jednání KM Č v roce 2004  
    19. dubna                 19,00 hod. 
    17. května                 20,00 hod. 
    21. června                 20,00 hod. 
    19. července             20,00 hod. 

    16. srpna                   20,00 hod. 
    20. září                      19,00 hod. 
    18. října                     19,00 hod. 
    22. listopadu             18,00 hod. 
    20. prosince              18,00 hod. 
 
            
Poznámka:  Termín může být operativně 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/   
 
 
JARNÍ SBĚROVÉ SOBOTY 2004   

 
                                                                                                                                            
Bohužel tentokráte příliš nepřálo 
místním hasičům při sběru 
železného šrotu, který proběhl 
v sobotu 13. března 2004. Dlouhá 
zima a skutečnost, že mnozí 
majitelé RD nezahájili úklid na 
svých nemovitostech, se odrazila i 
na množství sesbíraného šrotu. 
Celkem se ho sesbíralo cca 1,5 
tuny.   
Za pěkného počasí se konala 
sběrová sobota na objemný 
komunální odpad a nebezpečný 
odpad, kterou zajišťovaly TSMO 
a.s. Tentokráte byl přísun 
kontejnerů pravidelný, a tak se na 
každého dostalo bez čekání.              Pracovníci TSMO a.s. dohlíželi a pomáhali p ři ukládání odpadu 
 
    Počínaje pondělím dne 5.dubna 2004 se rozbíhá i v letošním roce svoz komunálního od-
padu ze stanovišť v chatových oblastech a to na ulici: Na Suchých loukách, U Skalky, Pře-
hradní /u hráze/, Přehradní /u lesa/  a na ul. Náprstkova /směr chatová lokalita Zahrádky/.  
  Upozor ňujeme, že odkládání komunálního odpadu musí být v p evných igelitových 
pytlích nebo taškách, nikoliv v mikrotenových sá čcích jak se často vyskytuje. Toulající 
se psi a ko čky pak odpad roztahují. Osud t ěchto sb ěrných míst závisí i na kázni míst-
ních chata řů a chalupá řů.    
   Letos poprvé se zavádí sběr také v chatových lokalitách městské části Lošova. 

 
                                                                                                                                       /zv/ 
 
 
 
NĚCO Z  ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ O OBCI RADÍKOV A BLÍZKÉM OKOLÍ 
/PEVNŮSTKA NAD RADÍKOVEM/    
 
Knižní publikace :Pevnost Olomouc – sv.23, Miloslav Kuch – Breburda, Vladimír Kupka, 
Fortprint 
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Fort číslo II RADÍKOV z festu na Svatém Kope čku 
 
     V druhé polovině devatenáctého století bylo vyprojektováno a postupně realizováno mo-
hutné opevnění města Olomouce. Jedním z komplexů těchto opevnění byl i fest Svatý Kope-
ček, do kterého patřily čtyři základní forty: č. I Toveř (poblíž kóty 418), č. II Radíkov (kóta 444 
Zdiměř), č. III Lošov (poblíž kóty 375), č. IV Droždín (poblíž kóty 335) a dvě dělostřelecké 
baterie označované A a B. Jako jediný byl postaven fort Radíkov v letech 1871 až 1876. 
Ostatní forty byly přeprojektovány na jednodušší stavby, které se měly urychleně realizovat 
až v případě válečné hrozby. Stavba byla prováděna podle projektanta kapitána Karla rytíře 
von Peche, zaměstnaného u 8. oddělení Říšského ministerstva války ve Vídni. Jeho nepra-

videlný 6tiúhelníkový půdorys připomínající lunetu s tupým čelem a bastionově tvarovanou 
šíjí lze v podstatě rozdělit na dvě části – na bojový prostor na obvodovém zemním valu a na 
týlovou část obsahující za sebou dva obdélníkové kasematové trakty o rozměrech 8x60 a 
8x80 m, které sloužily jako šíjová kasárna pro plánovanou posádku radíkovského fortu tvo-
řenou 11 důstojníky a 800 muži (v dobové dokumentaci je pro vnitřní kasematový trakt pou-
žívá no označení „Parados“, zatímco vnější trakt nese název „Šíjová budova“. Oba objekty 
byly jednopodlažními stavbami s plochou střechou postavené z lomového kamene a z cihel 
fortifikačního formátu. Jejich vnitřní prostory byly na ochranu proti nepřátelskému ostřelování 
opatřeny odolnou cihlovou valenou klenbou pokrytou 30 cm vrstvou prostého betonu (údaj 
vychází z dochované stavební dokumentace, skutečnost je většinou skromnější) a zasypa-
nou silnou vrstvou zeminy.  
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                                                                                                                                                               /jb/ 

 
Víte, že . . . .  
 ..........během měsíce února a března, 
kdy byly vybírány poplatky, se 
v městské části Radíkov vybralo cel-
kem 81 341 Kč od 205 občanů za ko-
munální odpad a 6 685 Kč jako popla-
tek z 33 psů. Lze konstatovat, že tento 
vstřícný krok města směrem k občanům 
se ujal a občané jej bohatě využili…. 

……..byl již kolaudován první rodinný 
dům na ul.Zedníkova a že se připravuje 
výstavba dalšího domu na ul. Malinov-
ského…….. 

……. i letos hodlá naše KMČ účelně 
využít přidělených finančních prostřed-
ků a to především do slíbených oprav 
odvodnění a dále do úprav chodníků, 

neboť neustálé odkládání akce Kanali-
zace Radíkov nás nutí havarijní stav  
alespoň v nejhorších místech řešit…… 

……….tentokráte poměrně rychle byl 
proveden úklid posypového materiálu 
z místních komunikací. Něco je třeba 
ještě dočistit, na ten zbytek musí přijít 
pořádná jarní bouřka. Teď už zůstává 
jen opravit po zimě díry v asfaltu. Věří-
me, že nebudeme dlouho čekat na 
TSMO a.s., i když priority musí být……. 

…….probíhá rekonstrukce rozvodné 
sítě nn v lokalitě Na Suchých loukách, o 
kterou KMČ již 3 roky usilovala…….. 
 
                                            / zv /
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Spole čenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  

 
v dubnu  
Kolková Věra, Aleňáková Marie, Tříska Jaroslav, Nádeníčková 
Jaroslava, Mazáč Jiří, Titzová Marie, Nádeníček Jaroslav, 
Machková Věra 
v květnu  
Smetana Jan, Pečínka Stanislav, Mazáčová Marie, Smetanová 
Emilie, Vatter Miroslav, Ing.Rešl Miroslav, Uhlířová Drahomíra, 
Titzová Olga 
v červnu  
Krumpholc Jan, Malíková Ludmila, Podlas Ladislav, 
Krumpholcová Antonie, Smrktová Zdeňka, Melcer Jindřich, 
Veselá Marie, Prudká Marie 

 
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 
důchodce, kte ří žijí v blízkém Domov ě důchodc ů nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích. 
 
 
Blahop řejeme 
Manželům Spáčilovým k narození syna Karla a manželům Macákovým k narození syna 
Jakuba. Přejeme hodně zdraví a rodičům jen samé radosti. 
 /zv/ 
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 
Olomouce 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) :  22.4., 20.5., 17.6., 15. 7., 12.8., 9.9.2004.  
Lahve vybírá pan Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov ! 

 
/zv/     

  

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

     V měsíci únoru bylo 6 členek našeho klubu na návštěvě 
v nově otevřeném lošovském klubu. Mají pro svou činnost  
k dispozici místnosti bývalé školy a školky. Moc mile nás přijali, 
promítli videokazetu o životě malíře Lenharta, který měl v Lošově 
chatu a taky nás pohostili výbornými domácími koláčky. 

Dne 25.února nás navštívil v KD MUDr.Bača a přednášel nám o 
poruchách spánku, kofeinu a jeho účinku na zdraví a o nechtěném úniku moči s prezentací 
pomůcek od různých firem. Začátkem března jsme byli ve vlastivědném muzeu v  Olomouci, 
kde kromě stálých expozic probíhala výstava vojenského oblečení. 10.března jsme obnovili 
tradici MDŽ. V tento den nás navštívila JUDr.Sokolíčková ze sociálního odboru Magistrátu 
města Olomouce. MDŽ jsme oslavili malým pohoštěním a pánové přichystali kulturní vložku. 
Pan Schwarz a p.Nádeníček zazpívali několik lidových písní a sami se doprovázeli hrou na 
harmoniku a vozembouch, čímž udělali přítomným ženám radost.   
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V měsíci březnu jsme byli na plese v Dolanech a na Josefovském bále v Nemilanech. Všich-
ni účastníci plesů se velmi dobře bavili. Březen jsme také využili k návštěvě divadla 
v Olomouci a shlédli jsme taneční baladu „Madame Butterfly“, činohru „Skapinova šibalství“ a 
operetu „Mamzelle Nitouche“. Všechna představení se nám moc líbila. Jelikož jako „dříve 
narození“ máme již určité zdravotní potíže, uspořádali jsme koncem března zdravotní před-
nášku o potravinových doplňcích z aloe vera s možností jejich nákupu. 

Pro jaro a léto máme zajištěny autobusové zájezdy a turistické vycházky a zveme tímto 
všechny naše důchodce k účasti.  

Na návštěvu se těší vedení KD Nádeníčková Jaroslava, Rešlová Anna a Schwarz Josef.  

 
  / jsch/ 

 

Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
Podrobná tisková zpráva z plesu: 
- i tentokráte jediný bál sezóny 2004 v městské části Radíkov patřil hasičům místního SDH 

Olomouc-Radíkov. Pečlivá příprava, vtipné soutěže a překonaný rekord v délce plesu a 
hudební produkce kapely Melodik ze Šternberka až do 5. hodiny  nedělního rána 

- tombola byla velmi bohatá a velkou měrou k ní přispěly dary místních občanů ale i spon-
zorské dary firem 

- mezi zajímavé a hodnotné ceny v tombole patřily: videopřehrávač, lyže a hole, napařova-
cí žehlička Tefal, dárkové balíčky nejrůznějšího obsahu a hodnoty, dort, sady nožů, tyč 
na volant, digitální budík, nabíječka baterií, termofór, CD BOX, kalendář a sleva na nákup 
zboží, lovecká trofej a další 

 
- mezi největší sponzory patřila firma Elektro SPÁČIL, 

dále GRUNDFOS, Drogerie LEMA, Elektro Linhart, 
Pivovar Zubr, Pivovar Holba, Pivovar Litovel,  Auto Doseděl, 
AAA Morava, Chem-Aqua, ČEZ, MORA Mar.Údolí, SDH 

Radíkov, dále p.M.Titz, P.Hudec 
- mimo tombolu byly losovány i vstupenky o dary dodané Jindrou Melcrem a místní hospo-

da věnovala spec. cenu, útrata za 500,- Kč - vyhrál Špruček Milan ml. – a tuto ihned utra-
til 

- hlavní cenu video vyhrála Veverková Lucie       
- i soutěže byly opět  poutavé a to jak pro ženy /provlíknutí vajíčka nohavicemi třem vybra-

ným mužům,  v pozdní době sběr kravat/ ,tak i pro muže/ jako např.šlehání šlehačky a ji-
né…./ 

- hvězdy české pop muzic mezi nimi Helena Vondráčková a Ilona Czáková alespoň na 30 
minut zavítaly tentokráte k překvapení všech i do Radíkova v podobě „transvesttiti show“. 
Někteří účastníci plesu byli tak společensky unaveni, že nerozeznali kopie od originálů a 
tak se nevídané stalo skutkem …. nejmenovaný radíkovský občan předvedl se zpěvač-
kou uprostřed sálu výstavní francouzský polibek, na který ti, kteří věděli o co jde jen tak 
snadno nezapomenou….. 

- výtěžek akce je ve prospěch činnosti Sboru dobrovolných hasičů a dalším jejich aktivitám 
ve prospěch místních občanů  

 
Poděkování pat ří i všem radíkovským ob čanům, kte ří neváhali a p ři roznášení pozvá-
nek finan čně přispěli na zdárný pr ůběh plesu ! 
 
Co se chystá dále: 
-     Májka se bude stavět již tradičně 1.5. v poledne. 
- Kácení máje a nohejbalový turnaj,   termín stanoven na 12.6.2004. Hrací systém navazu-

je na organizaci v letech minulých -16 družstev, přednost mají domácí týmy a týmy 
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účastnící se minulých ročníků. Koordinátor turnaje jsou sourozenci Morbitzerovi. Večer 
tradiční zábava na hřišti za prodejnou 

- Na písemnou žádost SDH finančně přispěl na stavbu nové zbrojnice SDH Dolní Běřkovi-
ce, která jim spadla při povodni 2002. 

- SDH též plánuje uspořádat 2. ročník 1denního cyklovýletu, termín nebyl stanoven. 
 
                                                                                                                    /km/  
 

Sport  
 

Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov  v zimním období pilně 
trénoval a nabíral fyzickou kondici. Bohužel došlo ke zranění Davida 
Veverky a bude také chybět Filip Hudec, který využil poslední příležitost a 
nastoupil do služeb armády. S tímto problémem se musíme srovnat. 
Před začátkem ligy jsme se dne 27.3.2004  účastnili turnaje 

v Bystrovanech a tento vyhráli. 
 

Jarní část ligy začala a náš vstup byl úspěšný……… 
 

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

(jaro)  
HOSTÉ DOMÁCÍ 

VÝSLEDEK 
PODZIM 

2003 

VÝSLEDEK     
JARO 2004 

3.4. Topmo.Bukovany Radíkov 1 : 0 0 : 1 
9.4. Radíkov Veterán Hlubočky 5 : 2  

17.4. Věznice Olomouc Radíkov 1  : 3  
20.4. Radíkov Step a style 5 : 2  
30.4. FC Nová ulice Radíkov 1 : 2  
4.5. Radíkov Foerstrova 0 : 0  

14.5. Dědečci Radíkov 1 : 0  
19.5. Radíkov FC Čonkin 0 : 0  
29.5. Draci Radíkov 3 : 2  
5.6. Radíkov SK Kopeček 1 : 1  

10.6. FC Literpool Radíkov 0 : 0  
18.6. 1. FC FaJ  Radíkov 2 : 6  
26.6. Radíkov RK Dachi 5 : 2  

 
Dále upřesňuji informaci, že jediným sponzorem radíkovského fotbalu se stala  firma MIZ 
s.r.o. /p.Mazače ml./. Další sponzoři jsou vítáni.  
 
Pozvánka: Zveme místní p říznivce na derby utkání SK Kope ček – Radíkov na h řišt ě na 
Sv.Kope ček  a to  5. června 2004. 

/mn/  
 
 INZERCE 

  
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová vás zve 
k Velikonočním nákupům.  Nabídka pro  zahrádkáře 
stále trvá…. Stojan se semeny pro vaše zahrádky (to 

tu ještě nebylo!!) za velmi zajímavé ceny nenechá asi nikoho klidným. I jiného zboží je 
dostatek a zajisté si vyberete.  

/ za/        
xxxxxx 
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Nově otev řená zahrádká řská prodejna ve Vel. Byst řici /areál bývalého cukrovaru/  
 Vás zve k nákupům agrochemikálií, hnojiv, zeminy, drobného nářadí. Zabezpečena je i 
poradenská činnost. Otevřeno : Po-Pá: 8,00-17,00 hod., So:  8,00-11,00 hod. 
                                                                                                                                 /ha/  
 

xxxxxxx 
 

      

      Rekreační  středisko  Radíkov 

      -  chata  Pod věží 

     772 00  Olomouc 

     Tel. : 585 385 040,  736 209 252 

     e-mail :  o.lorencova @ quick.cz  
 

pořádá letní tábory pro děti a mládež: 
 
 

 

    Termín:   4.7. – 17.7.2004                      Věk:    7 - 18 let 
    Místo:    Radíkov u Olomouce              Cena:   3.900,- Kč  
    Ubytování:   4-lůžkové chatky              Strava:  5x denně  
 

- denně 2 hod. angličtiny + hry v angličtině 

- denně vyjížďky na koních do přírody 

- celotáborová hra, sportovní soutěže, koupání, večerní diskotéky, táboráky 

- celodenní výlety, návštěva ZOO 

- projížďky na kánoích 

 

 

 

Termíny: 1. turnus  -   4.7. – 10.7.2004      Místo:   Radíkov u Olomouce 
                 2. turnus  - 11.7. – 17.7.2004      Věk:     9 - 18 let 
                 3. turnus  - 18.7. – 24.7.2004      Cena:    2.800,- Kč    
                 4. turnus  - 25.7. – 31.7.2004      Strava:  5x denně 
        5. turnus  -   8.8. – 14.8.2004      Ubytování: 4-lůžkové pokoje 
                 6. turnus  - 15.8. – 21.8.2004       
                 7. turnus  - 22.8. – 28.8.2004   
 

- 2-hodinový jezdecký výcvik po skupinkách pod vedením odborných cvičitelů,  
lesní terén na vyjížďky, venkovní jízdárna, krytá hala pro případ deště 

- celodenní péče o koně, 
- doplňkový program, míčové hry, soutěže, koupání, táboráky, diskotéka, kánoe 
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Termín:    18.7. – 31.7.2004                         Věk:      7 – 18 let 
Cena:        3.400,-  Kč                                    Místo:   Radíko v u Olomouce                                                 
Ubytování: 4-l ůžk. chatky                           Strava:  5x de nně  

                

- celotáborová hra, sportovní soutěže, koupání, večerní diskotéky, táboráky 

- celodenní výlety, návštěva ZOO 

- projížďky na kánoích 
                                                                                                                                                                /lo/ 
 
 
 

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTK Ů VELIKONOČNÍCH  A BOHATOU POMLÁZKU 
VŠEM CHLAPŮM PŘEJE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.21   

OLOMOUC -  RADÍKOV  
 
 

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

na, Ing.Bednář.  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. 

vychází:9.4.2004 


