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PRO OBYVATELE, CHATA ŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV  
 
 
 
I u Radíkovské „přehrady“ se dá prožít léto a 
snít nejen o velikých rybách, ale i o horských 
jezerech s průzračnou vodou  nebo o mořském 
pobřeží      
 

      plné spokojenosti 

 přeje všem KMČ č.21 Olomouc - Radíkov 

 
s hezkými stvoře-
ními na pláži a 
spoustou ryb pod 
hladinou… 
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Rada a Zastupitelstvo Statu-
tárního m ěsta Olomouce pro-
jednaly (výb ěr):  
dne 1.6.2004 -   41. sch ůze RMO           

-majetkoprávní zá- 
ležitosti  
-prodej domů 
-rozpočtové změny 
r.2004  
-koncepce rozvoje 
bydlení II 
-urbanistická stu-
die Pražská - vý-
chod 
-Aquapark , 
financování aqua-

parku   
-strategický plán rozvoje mikroregionu 
Olomoucko  
-nadchod pro pěší na ul. Velkomoravská –
projekt ISPA , výstavba kanalizační sítě –
změny hranic záplavového území  
-odkup pohledávek, zimní stadion v Olo-
mouci 
 
dne 15.6.2004 – 42.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-příspěvky v oblasti sportu 
-P centrum, příspěvek 
-rozpočtové změny 2004 
-plavecký bazén, koncepce 
-areál ekologických aktivit 
-chodníky, akce r.2004 

-rozpracování usnesení 10.zasedání ZMO 
-pomoc městu Litovel 
 
dne 29.6.2004 – 43.sch ůze RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-bytové záležitosti 
-rozpočtové změny 2004 
-zřízení Klubu důchodců v Ol.-Chomou-
tově 
-vodácký kanál, dokumentace pro územní 
řízení 
-prevence kriminality 2004 
-Wolkerova vyhlídka 
-zajištění provozu zimního stadionu 
 
dne 8.6.2004 – 10.zasedání ZMO  
-rozpočtové změny r.2004  
-majetkové záležitosti 
-prodej domů 
-Fond rozvoje bydlení 
-Aquapark 
-vyhláška Cenová mapa  
-Program prevence kriminality na rok 2004  
-smlouvy s obcemi 
-ceny města za rok 2003 
 
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

 
Červen 2003  
-projednání došlé pošty 
-jednání s TSMO a.s. o 
zajištění pracovníka na 
úklid místních komunikací  

-zajištění kácení uschlých bříz na pozem-
ku města na ul. U skalky  
-příprava na jednání s MP na Sv.Kopečku 
a uplatnění požadavků na MP /černé 
skládky, oprávněnost průjezdu vozidel 
přes Radíkov/ 
-stanoviska KMČ k dopisům majetkopráv-
ního odboru o oplocení pronajatého po-
zemku, k drobné stavbě na místní komu-
nikaci /přístup k RD/ 

-KMČ vzala na vědomí požadavek na ká-
cení stromů v prostoru horního hřiště, pro-
věříme na místě a podáme žádost na od-
bor ŽP MmOl. 
-prověřit reálnost zbudování zábrany 
v přístupu aut na hráz 
Plán jednání KM Č v roce 2004  
    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 jednání KMČ může být opera-
tivně změněn z důvodu zaneprázdnění členů   v 
 daném termínu.  Jednání  je  ve řejné.  
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       Zápisy z jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěs-
ní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na 

stránkách www.olomoucko.cz/radikov      

                                                                                                                 /zv/   
 
 
8. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE, KÁCENÍ MÁJE A TANE ČNÍ ZÁBAVA POD 
ŠIRÝM NEBEM SE OPĚT VYDAŘILY. 
    Pěkné počasí o 
víkendu 12. a 13.6., 
které vydrželo po oba 
dny, doprovázelo i letos 
již 8. ročník tradičního 
nohejbalového turnaje za 
účasti 16. mužstev. 
Pořadatelé z řad Sboru 
dobrovolných hasičů 
opět nic nezanedbali a 
tak jak sportující, tak i 
diváci byli spokojeni.  
   Družstva z řad míst-
ních seskupení, ale i 
z Opavy, Olomouce a 
Radíkova u Hranic 
svedla napínavé boje. 
Ani tentokráte se 
nenašel přemožitel družstva                          Skon čilo finále, vít ězí opět „Moráci“…..  
„Moráků“ a tak nic nového pod sluncem. 

Pozvání na předání cen od KMČ 
přijal i primátor města Olomouce 
pan Ing.Martin Tesařík. Právě 
z jeho rukou za asistence jeho 
manželky přejímala družstva, 
která se umístila na předních 
místech ceny. Vítěznému 
družstvu předal primátor osobní 
cenu. Bezprostředně působila 
setkání občanů s primátorem ať 
už se diskutovalo na jakékoliv 
téma. Přišla řeč i na nevyhovující 
stav sociálního zařízení místního 
sboru hasičů, které chtěl primátor 
shlédnout a přislíbil řešení. 
Kácení máje bylo svěřeno 
vítěznému družstvu. I tento výkon         

Primátor Ing.Martin Tesa řík předává cenu vít ěznému družstvu        byl oceněn potleskem přítomných. 
   Večer od 20,00 hod.byla již tradiční zábava se skupinou COMEBACK of Trifid. Zvuková 
aparatura vhodná spíše na stadion olomoucké Sigmy otřásala Radíkovem až do ranních 
hodin. Po celý den a večer bylo pořadateli zajištěno bohaté občerstvení /kuřecí stehna, mak-
rely, uzený kabanos, vařená žebra, pivo, víno, limo a jiné/. Volné posezení pokračovalo i 
v neděli.  
     Pořadatelé děkují především všem, kteří aktivně přiložili ruku k dílu i těm, kteří byli 
k bavícím se přítomným tolerantní. 
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A jak se bojovalo……… :  
 

A 
Komáři Palírna Termiti Jojo body 

pořadí 

Komáři  15 : 10 17 : 15 8 : 15 4 b 2. 
 

Palírna 
 

10 : 15  15 : 13 7 : 15 2 b 3. 

Termiti 
 

15 : 17 13 : 15  12 : 15 0 b 4. 

Jojo 
 

15 : 8 15 : 7 15 : 12  6 b 1. 

 
 

B 
Radíkov  
u H. 2 

Red Bull Retech Vev Řez body 
pořadí 

Radíkov  
u H. 2 

 15:10 15:6 15:10 6 b 1. 

Red Bull 
 

10:15  15:12 15:13 4 b 2. 

Retech 
 

6:15 12:15  12:15 0 b 4. 

Vev Řez 
 

10:15 13:15 15:12  2 b 3. 

   

C 
Timi Medvědi Moráci Opava body 

pořadí 

Timi  8:15 3:15 7:15 0 b 4. 
 

Medvědi 
 

15:8  5:15 6:15 2 b 3. 

Moráci 
 

15:3 15:5  15:7 6 b 1. 

Opava 
 

15:7 15:6 7:15  4 b 2. 

 
 

D 
Radíkov 
u H. 1 

Elefanti Pošta Merida body 
pořadí 

Radíkov  
u H. 1 

 13:15 6:15 13:15 0 b 4. 
 

Elefanti 
 

15:13  12:15 15:9 4 b 2. 

Pošta 
 

15:6 15:13  15:7 6 b 1. 

Merida 
 

15:13 9:15 7:15  2 b 3. 
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                                    A1  JOJO           15 
 
                                                       JOJO        11  

                             B2  RED BULL  4 
                                                      

                                                                                                     MORÁCI  15  14  15 
                            D2  MORÁCI    15 

 
                                                      MORÁCI   15      

                           C1 ELEFANTI   9 
                                                                                                                                            MORÁCI 
 

                      B1 RADÍKOV u H. 2   15 
 
                                                  RADÍKOV 2    8    

                          A2 KOMÁŘI  5 
                                                                                            POŠTA  12  14   13 
 

                          C2 POŠTA   15 
                                  
                                                  POŠTA          15 

                                          D1 OPAVA  7 
 
 
O 3. místo      Jojo                                12                         
                      Radikov u Hranic „A“   15 
 

KONEČNÉ POŘADÍ 
1. místo MORÁCI – A. Morbitzer, K. Morbitzer, M. He itl 
2. místo POŠTA –  Kolek J, 
3. místo RADÍKOV U HRANIC „A“ 

 
 

                                                                                                                                                 / km,zv/        
KMČ Č.21 OLOMOUC-RADÍKOV VÁM P ŘIPOMÍNÁ:  
 

A) Uložení materiálu na veřejném prostranství podléhá nahlášení na Magistrát a je třeba 
k záboru pozemku mít souhlas. 

 
B) Nutno dodržovat pravidla pro odkládání komunálního odpadu především chatařů a 

chalupářů na tomu určená místa na ul. Na Suchých loukách, U Skalky, Náprstkova, a 
2x ul.Přehradní. Místo slouží pouze pro uložení komunálního odpadu, není sběrovým 
dvorem, kde se odkládají koberce, stavební věci, posečená tráva apod. Komunální 
odpad odkládejte laskavě až koncem víkendu, neboť svoz je vždy  v pondělí v cca 
8,00 hod. Pokud odložíte pytle dříve, stávají se i zájmem vandalů, kteří je v 8. týdnu 
naházeli i do přehrady.    

 
C) Množí se opět skládky na okraji lesa za Radíkovem. Buďte ohleduplní ke svému okolí 

a pokud někoho přistihnete, volejte Městskou policii. 
 

D) Je zakázána veškerá výsadba zeleně na veřejném prostranství bez souhlasu odboru 
životního prostředí magistrátu města Olomouce. K svévolnému vysazování došlo 
např. na svazích vodárenské nádrže.   

                                                                                                                                                                /zv/ 
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JAK VOLILI  MÍSTNÍ OB ČANÉ SVÉ ZASTUPITELE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  
VE DNECH 11. A 12. ČERVNA 2004 

 

Počet registrovaných voli čů :                  233 
Voleb se ú častnilo:                                      86 
Procento ú časti:                                          36,9 % 

 

Volební strana Počet získa-
ných hlas ů Procento hlas ů 

SNK – sdružení nezávislých 7 8,1 
Česká strana sociálně demokratická 22 25,5 

Občanská demokratická strana 2 2,3 
Strana zelených 2 2,3 

Strana občanů republiky České 1 1,1 
KDU-ČSL 27 31,4 

Komunistická strana Čech a Moravy 19 22,1 
Nezávislí 6 6,9 

   
 
                                                                                                                                     /zv/ 

             
Víte, že . . . .  
 ..........i naše KMČ se účastnila pracov-
ní porady pod vedením radního Mgr. 
Ščudlíka  týkající se budování cykloste-
zek v Olomouci. Byl přijat i náš návrh 
na propojení cyklostezky od TV vysíla-
če směrem do Radíkova, dále ul. Na 
Suchých loukách směr ZOO. Jako jed-
na z prioritních cyklostezek v Olomouci 
bude budování cyklostezky mezi 
Chválkovicemi a Samotíškami….. 

…… se stále větší netolerantností vůči 
svým spoluobčanům se setkáváme na 
ul.Zedníkova. Parkování aut se stává 
problémem. KMČ se obrátila na Měst-
skou policii o pomoc s řešením, ať již je 
to forma kontroly dodržování doprav-
ních předpisů, nebo forma doplnění 
dopravního značení /např. zákaz stání/.   
Bezohlednost vede k tomu, že nejsou 
odváženy popelnice a poškození si 
oprávněně stěžují. KMČ může pouze 
místním rozhlasem požádat občany o 
ohleduplnost a využívání vlastních po-
zemků k parkování. Další je na řešení 
kompetentních orgánů a pravidelné a 
důsledné kontrole Městské policie na 
místě samém……… 

……… poškozená část dětského hřiště 
/provazový rám/ byla již dodavatelem 
zařízení opravena…….. 

…….. nešťastná kauza místního hosti-
ce opět pokračuje. Zařízení tolik po-
třebné nejen pro místní, ale i pro ty, 
kteří Radíkovem procházejí nebo pro-
jíždějí je opět v době, „kdy se trpí žízní 
a není nad jedno točené“, je zavřeno.  
Pověst zařízení je zašlapána do bláta a 
dobrému šikovnému nájemci bude trvat 
hodně dlouho, než opět získá zákazní-
ky. Bohužel, vše je věcí pouze a jen 
vlastníka objektu…… 

……….asi stejnou kauzu s obchodem 
jakou naše KMČ řešila s městem cca 
před 3 roky mají teď i v Nedvězí, kde 
zbudovali stejnou prodejnu v akci Z 
ještě před námi. Dle vyjádření 
p.primátora Ing.Martina Tesaříka bude 
nutné situaci v Nedvězí řešit stejným 
způsobem jako v Radíkově…….. 

………město rozjelo pompézní akci 
s dobudováním kanalizační sítě za při-
spění fondů EU, připravují se akce dal-
ší, padla zmínka o Sv.Kopečku, Nedvě-
zí . Jen ten Radíkov zůstává někde 
vzadu a příprava je na náš vkus moc 
vláčná. KMČ se rozhodla oslovit dopi-
sem všechny zastupitele, kteří byli za 
náš obvod do Zastupitelstva města zvo-
leni, s dotazem, co udělali pro své voli-
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če, kteří bydlí a žijí v městské části Ra-
díkov……    

……..obecně závaznou vyhláškou č. 
6/2004 vstoupila dnem 1.7.2004  
v platnost nová cenová mapa města 
Olomouce. Ke změnám cen pozemků 
v městské části Radíkov nedošlo. Pou-

ze některým lokalitám /např.Pod bořím/ 
byla určena cena. Ceny jsou určující 
např.pro práci soudního znalce v oblasti 
nemovitostí. Skutečná tržní cena je 
vždy otázkou nabídky a poptávky.  
 
                                            / zv

 
Spole čenská kronika.   

 
Narozeniny oslaví /oslavi l i /  :  
v červenci  
MUDr. Stříbrnská Jana, Typner Zdeněk, Krumpholcová Libu-
še, Novák Jindřich 
v srpnu  
Koutná Hana, Nádeníček Stanislav, Podlasová Ludmila, 
Šubrt Vojtěch, Eichler Josef 
v září 
Schenková Anna, Typnerová Marie, Melcerová Marie, Šubr-
tová Ludmila 
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

 /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 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) 12.8., 9.9.2004.  Lahve vybírá pan Nádeníček 
Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov ! 

 
/zv/   

Klub d ůchodc ů Radíkov informuje  

     Činnost našeho klubu v červnu jsme zahájili autobusovým 
zájezdem spolu se seniory z Lošova do Kroměříže. Nejdříve jsme 
si za pěkného počasí prohlédli Květnou zahradu a pak jsme spo-
lečně navštívili kroměřížský zámek, který je velice pěkný a 
udržovaný. Další návštěvy zajímavých míst, jako mincovna, 
obrazové galerie, muzeum a starobylé město se uskutečnily po 
skupinách dle zájmu. Zájezd se všem líbil. Dne 8.6.2004 jsme 

přijali pozvání KD Lošov k prohlídce hvězdárny mimořádně otevřené již od 8,00 hod., kdy 
bylo možno pozorovat průchod stínu Venuše přes sluneční kotouč. Dále jsme si prohlédli 
čistírnu odpadních vod v Lošově a besedou v KD jsme návštěvu ukončili.  Na turistickou vy-
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cházku jsme si zajeli 16.června na Jívovou a procházkou přes Pohořany a do Radíkova jsme 
prožili pěkný den. V červnu jsme ještě v Moravském divadle zhlédli operu A.Dvořáka  Rusal-
ka. Na přání našich členů jsme si prohlédli v závěru června překrásný areál Horizont-
Bystrovany. Počátkem července jsme oslavili narozeniny paní Hildebrantové a pana Typne-
ra.  

Vedení KD Radíkov oznamuje, že v měsíci srpnu budou i pro naši činnost „prázdniny“ a 
v měsíci září se s vámi těšíme na setkání při dalších společných akcích.  

 
  / jsch/ 

Z kuchyn ě místního SDH Olomouc-Radíkov  
- plánované druhé kolo soutěže do kterého družstvo hasičů postoupilo, se zrušilo kvůli 

špatnému počasí. Náhradní termín byl stanoven na 17.července 
- v rámci výcviku se tři členové našeho SDH, a to Morbitzer Karel, Bocan Martin a Lan-

ger Vladislav účastní společně s Droždínem sjíždění řeky na raftu 
- začátkem srpna se nohejbalového turnaje v Radíkově u Hranic účastní dvě naše 

družstva 
- v plánu je účast družstva SDH Olomouc-Radíkov  na soutěži pořádané SDH Kobylí 

na Jižní Moravě dne 23.-25.7. 2004, kam jsme byli pozváni 
- dodavatel základního 

nápoje na nohejbalový 
turnaj a jeden z jeho 
sponzorů pivovar Zubr 
Přerov byl s odbytem 
svého výrobku na akci ve 
dnech 12. a 13.6. 
spokojen. Celkem se 
vypilo 19 stolitrových sudů 
/vytočeno 3 800 piv/. Na 
tom měla zásluhu i 
obsluha dodaného 
pojízdného výčepu, jehož 
jediný exemplář Pivovar 
Zubr zapůjčil 

- 28.srpna od 14,00 hod. 
uspo řádají hasi či akci 
„Ahoj prázdniny“ pro d ěti a večer pro dosp ělé         Pojízdný vý čep i st řídající se sm ě-
ny se pln ě osvědčily  
posezení  p ři  hudb ě na 
hřišti za prodejnou  

                                                                                                                                                                     /km/ 
 

 

Sport  
 

Tým fotbalist ů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   velice úspěšně 
ukončil sezónu 2003/2004. Mužstvo se ve druhé nejvyšší regionální 
sout ěži umístilo na p ěkném t řetím míst ě. 
Poděkování za odpovědný přístup, pěknou a čistou hru si zaslouží 
všichni, kteří se soutěže tohoto ročníku účastnili. Manažer  mužstva přeje 

všem pěknou dovolenou, příjemně prožité letní dny a těší se na dobrou 
spolupráci v dalším ročníku futsalové soutěže. 

 
Jarní část ligy byla úspěšná, mužstvo se drželo  a skončilo na 3. místě……… 
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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 3 : 3 

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

14.5. Dědečci Radíkov 1 : 0 6 : 0 
19.5. Radíkov FC Čonkin 0 : 0 6 : 1 
29.5. Draci Radíkov 3 : 2 3 : 4 
5.6. Radíkov SK Kopeček 1 : 1 2 : 1 

10.6. FC Literpool Radíkov 0 : 0 1 : 0 
18.6. 1. FC FaJ  Radíkov 2 : 6 2 : 3 
26.6. Radíkov RK Dachi 5 : 2 2 : 2 

 
       Jako každoročně i letos se sešla parta fotbalistů k vyhodnocení soutěže spojené 
s posezením na hřišti za prodejnou v sobotu dne 26. června. Ke spokojenosti nejen fotbalis-
tů, ale i místních občanů zahrála přítomným country kapela. 

/mn/  

 INZERCE 
  
Vedoucí prodejny paní Zabloudilová zve k nákupům 
nejen místní občany, ale i chataře a chalupáře, kteří 
se opět nastěhovali na své nemovitosti a pomáhají 

zvyšovat tržby v naší prodejně. Zboží je dostatek a zajisté si vyberete. Na setkání s vámi 
se těší personál prodejny.  

/ za/        
xxxxxx 

 
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 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/ 
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…..A JEŠTĚ NĚCO ZE SPORTOVNÍHO A ZÁBAVNÉHO VÍKENDU….  

                                                           

Dokonalé zabezpe čení a spokojení 
diváci vydrželi od sobotního rána až 
do ned ělního svítání …… a 
pokra čovalo se ješt ě i v ned ěli odpo-
ledne…. 

 
 

Bezprost řední setkání p ři předávání cen……  
 
 
 
 
Primátor Ing.Martin Tesa řík s manželkou 
v diskusi s p ředsedou KM Č Ing.Zvěřinou a 
místop ředsedou KM Č Ing.Bedná řem 
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