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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV 

             Zahájení soutěže byli přítomni primátor 
města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, vedoucí odboru 

ochrany Ing. Jan Langr, paní Mgr. Eva Machová a další hosté 

plakát str.8
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Rada a Zastupitelstvo statutárního měs-
ta Olomouce projednaly (výběr): 

 
3.6.2019 – 20. RMO  
Majetkoprávní záležitosti 
Smlouva o nájmu, provozo-
vání a údržbě veřejného 
vodovodu a kanalizace se 
společností Moravská vo-
dárenská a.s. 
Majetkoprávní záležitosti 
odboru investic 
Veřejné zakázky 
Návrh záměru na vytvoření 

koncernové struktury u městských akciových spo-
lečností, tam kde je SMOl jediným akcionářem 
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu 
SMOl na rok 2020 
Studie veřejných prostranství Kosinova ul, Žižkovo 
náměstí 
Opravy komunikací 2019 
Andrův stadion, přípojky n.n. a odpadní vody 
 
19.6.2019 – 21. RMO 
Veřejná zakázka „Oprava kolejového rozvětvení ná-
městí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého“ 
Rozpočtové změny 2019 
Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře (Výsta-
viště Flora Olomouc a.s., SNO a.s., TSMO a.s., 
DPMO a.s., Lesy města Olomouc a.s., Aquapark 
Olomouc a.s.) ve funkci valné hromady  
 
25.6.2019 – 22. RMO 
Lokalita Šantovka 
Veřejná zakázka „Koncernové řízení“ výběr exter-
ního poradce 
Týneček, přechod pro pěší, zahájení, komise 
Dodávka 2 dopravních automobilů 
Hodnocení práce ředitelek MŠ 
Změny v KMČ 
Olomoucké listy, výběr zpracovatele, grafika 
Příprava projektu sociálního bydlení na Sv. Ko-
pečku ul. Křičkova  
 
17.6.2019 – 5. ZMO 
Změny ve složení RMO (odstoupení z funkce ná-
městka Mgr. Hekela, nový náměstek Ing. Otakar 
Bačák) 
Změny u nám. primátora Mgr. Záleské (cestovní 
ruch, informační centrum, sport a tělovýchova, kul-
tura, ZOO, MDO, MFO). Změny ve složení RMO 
proběhly ke dni 17.6. 
Posouzení změn ÚPO 
Rozpočtové změny 2019 
Účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2018, výsledky hos-
podaření SMOl za rok 2018 
Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u 
městských akciových společností, kde je SMOl jedi-
ným akcionářem 

Pojmenování ulic  
  
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (ma-
jetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze 
v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov.    
Upozornění:  

-zveřejněna je upravená verze „Usnesení“ z důvodu  
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob- 
ních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a  
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v sou- 
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR);  
- do úplné verze „Usnesení RMO, ZMO“ mohou obča- 
né města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na  
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).  

 

  Na webových stránkách Statutárního města Olomou- 
  ce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podkla- 
  dy zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.       
   
                                                                                                  

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov 
Červen 2019 (10.6.) 

-kontrola plnění usnesení ze 
dne 6.5.2019 
-Horní hřiště, nutnost kácení 
suchých stromů v prostoru nad 
plochou hřiště 
-informace o přípravě 13. roč-
níku Netradiční hasičské sou-
těže 15.6.2019 
-problematika sečení v MČ 
Radíkov 

-KMČ nedoporučila osazení dalšího zrcadla v místě 
odbočení z ulice Na Pevnůstce do ul. Přehradní. 
 
Červenec 2019 (8.7.) 
-plnění usnesení z 10.6.2019 
-ohlédnutí za 13. ročníkem Netradiční hasičské sou-
těže 
-údržba místních komunikací, zeleň 
-jednání zástupců KMČ Droždín, Sv. Kopeček, Lo-
šov a Radíkov v MČ Radíkov, informace o společné 
problematice 
-jednání předsedy KMČ na odboru investic ve věci 
HZ Radíkov 
 

Plán jednání KMČ v r. 2019 
(pondělí 19,00 hod.)   

12. srpna 
  9. září 
  7. října  
11. listopadu  
  9. prosince 
Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní 
skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - Radíkově 

a na stránkách    http://www.olomouc.eu/samosprava/ko-

mise-mestskych-casti/radikov                                   /zv/                                                                                       
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13. ROČNÍK NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE – I PŘES KOMPLIKACE BYLI 
POŘADATELÉ SPOKOJENI. 

15. června se na místní 
vodárenské nádrži sešly 
hasičské týmy, aby zís-
kaly putovní pohár. Neče-
kaně tropické počasí bylo 
zkouškou pro pořadatele i 
soutěžící.  Jelikož to byl 
13. ročník, všichni čekali, 
co se stane. Páteční po-
sezení u country písniček 
utužilo kolektiv a sloven-
ský tým se kvalitně akli-
matizoval po náročné 
cestě. Problémy se uká-
zaly, když se na startovní 
čáru postavil tým z Lo-
šova. Po dokonalé 
vodě stříkačka nesplnila 
jejich očekávání a pokus 
nedokončili díky tech-
nické závadě. Radíkov-
ské Tohatsu jsme nahra-

dili zapůjčeným strojem z Droždína. Bohužel ani 
ten nepomohl lošovským dokončit opakovaný po-
kus. A tak jsme měnili stroj podruhé, tentokrát za-
půjčili stroj sami lošovští hasiči. Museli pro něj za-
jet do zbrojnice, což způsobilo neplánovanou pře-
stávku. Tu všichni využili k občerstvení. Hasičský 
guláš, klobásy anebo steaky a k pití hasičská 11°, 
kdo by odolal? Třetí stroj již fungoval, a tak mohla 
soutěž pokračovat. Konečný výsledek udělal ra-
dost radíkovským, ale především lošovským, kteří 
obsadili 1.a 2. místo v kategorii mužů.  Naše ženy 
obhájily loňské vítězství, a tak alespoň 1 putovní 
pohár zůstal doma. ''Chtěl bych poděkovat všem, 
ať už soutěžili nebo celý den stáli u grilu nebo ve-
čer uklízeli po zábavě.“ Všichni ukázali, že doká-
žeme udělat jedinečnou akci nejen pro Radíkov, ale i pro hasiče z okolí. „Teď máme prázdniny, takže 
za všechny hasiče přeji všem klidné a pohodové léto'', hodnotí akci starosta SDH Miroslav Nemrava.                                                                     
/pb/   

                                                                                                                        
 

Nahoře: Předávání cen soutěžním družstvům  
  
Vlevo: Reprezentační týmy Radíkova pořídili 
na závěr letošní soutěže foto do hasičské kro-
niky…… 

http://15.6.se/
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SDH CHVÁLKOVICE JIŽ MAJÍ NOVOU ZBROJNICI, PŘIPRAVUJE SE RADÍKOV.  
 
      21. červen 2019 byl slavnostním okamžikem, kdy byla nová zbrojnice předána pro potřeby SDH Ol.-

Chválkovice. Je to další krok města v napl-
ňování dlouhodobější strategie podpory 
SDH. Jak bylo ve spotu olomoucké televize 
ZZIP 21.6. sděleno další v pořadí budování 
hasičských zbrojnic je Radíkov. V současné 
době jsou rozpracovány další stupně pro-
jektové dokumentace k rozšíření HZ v Radí-
kově. Získání stavebního povolení si vy-
žádá nemalé úsilí projektanta i odborných 
útvarů magistrátu, potřebné finanční pro-
středky na stavbu se snad najdou i pro naši 
městskou část. Vlastní stavba je již po-
měrně kratší úsek „běhu“, na který nejen ra-
díkovští hasiči, ale i další občané čekají.                                                     
                                                                              /zv/                 

 
 
POČASÍ 
ČERVEN 2019 
Letní dny 27, tropické dny 12, super tropické dny 2, tropická noc 1. Teplotně byl červen průměrný. 
Dlouhodobé sucho pokračuje, které se obzvlášť tento měsíc extrémně prohloubilo. Spadlé srážky ne-
stačí na doplnění letošního opětovného deficitu, který se již přehoupl přes 100 mm. A za posledních 5 
let už nezbývá mnoho do deficitu 1 000 mm. 

 

srážky 
celkem za měsíc v [mm] největší úhrn za den den 

44,1 19,1 16.6. 

teplota 
průměrná teplota ve [°C] max. [°C] den min. [°C] den 

21,4 32,3  30.6. 8,2 9.6. 
 
Zdroj: vlastní měření                           /jb/ 
 

 

IV. POUŤ HANÁKŮ NA SVATÝ KOPEČEK 

           Pouť proběhla v neděli 16. června 2019 za malé pozornosti diváků. Letos, kromě krátkého puto-
vání křížovou cestou ze Samotišek ke svatokopecké bazilice, proběhly zpěvy hanáckého mužského 
sboru Rovina z Olomouce, ženského sboru Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem a hrála Cimbálová 
muzika Záletníci z Velké Bystřice. Všichni přítomní si pochutnali na výborných hanáckých vdolcích.  
Akci uspořádal Hanácký folklorní spolek pod vedením Honzy Žůrka ve spolupráci s KMČ Sv. Kopeček. 
 
                                                                                                                                                          /jb/
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VÍTE, ŽE . . . . 
…  na okraji lesa v lokalitě Pod Bořím rostly i 
statné smrky. I ty ale padly za oběť kůrovcové 
kalamitě a musely být skáceny. Na mohutném 

pařezu jsem napočítal cca 95 letokruhů… byl to 
opravdu strom pamětník a mohl by něco vyprá-
vět i o historii Radíkova…. 

….. dle posledního sdělení odboru investic 
MMOL z června 2019 bylo sděleno, že smlouva  
o dílo i realizace opravy vodárenské nádrže je 
připravena, zahájení - počátek září 2019, ukon-
čení - prosinec 2019. Uvidíme, jak vše poběží… 
…… se změnil v posledním období přístup nejen 
města Olomouce, ale i dalších měst a obcí k pro-
blematice sečí travnatých ploch. Dle informací 
se údržba trávníků nejen ve městě, ale i v Radí-
kově změní z parkových udržovaných ploch na 
plochy s lučním travním porostem. Město upra-
vuje sečení veřejných prostranství kvůli dlouho-
dobému suchu a někde seká tak zvaně „navy-
soko“. Kromě operativních řešení má však i dlou-
hodobější vize. Zabývá se koncepcí veřejné ze-
leně a na vytipovaných místech zakládá kve-
toucí louky……      
  
                                                                      /zv/                                         

                                                                                   

 
V SRPNU PROBĚHNOU V RADÍKOVĚ OPRAVNÉ PRÁCE NA MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍCH. ŘEŠÍME I OPRAVU HORNÍHO HŘIŠTĚ 
        Dle sdělení MMOl odboru dopravy a územního rozvoje, odd. majetkové správy a údržby komunikací 
proběhnou opravné práce, které byly naceněny v I/4 2019 a to na ulicích: Na Suchých loukách, Lošovská, 
Pujmanové, Náprstkova, Pod Bořím, Náprstkova-Zahrádky, Vrchní. Dále se provede plošné zalití spár 
v asfaltových komunikacích do výše rozpočtu/limitu akce, celkem do 300 000,- Kč a úprava spojovacího 
chodníku ul. Beskydská – ul. Pod Bořím (cca 34 500,- Kč).  
       Pokud jde o Horní hřiště, přislíbily TSMO a.s. (po urgencích) v krátkém termínu odvoz padlé břízy 
z plochy hřiště, odvoz hromad suchého klestí i kácení 6 ks suchých, kůrovcem napadnutých stromů. Na-
ceněna je i oprava oplocení hřiště/sítě. Rádi bychom se nejen my jako KMČ, ale i děti a dospěláci dočkali 
plácku, kde se dá zasportovat s míčem ještě letos.  

 
Sdělení občanům pro rok 2019 

 

Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce má svůj 

provozní režim takto: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  
S ohledem na dovolenou p. Bc. Pešaty bude DP uzavřeno 
ve dnech 17.7., 14.8., 21.8. Sledujte vývěsku na dveřích ul. 
Náprstkova 1.  
 
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata – tel. 724 077 333, na 
pracovišti je možno provést ověřování listin. Pokud potřebujete 
poradit, kde na magistrátě příslušný problém řešit, zajisté se 

vám dostane odborné rady. Nadále probíhá i prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
 

1) Léto je tady, i do Radíkova přijíždějí lidé na dovolenou. Žádáme, abyste parkovali v souladu s do-
pravními předpisy především na svých parcelách a nikoliv na zelených plochách.  Pamatujte na to, 
že i do Radíkova zajíždí Policie ČR, kontroluje parkování i dodržování dopravních předpisů, stejně tak 
své povinnosti plní i Městská policie Olomouc. Na Malinovského ulici omezujete i MHD. Chodníky a za-
travněné plochy nejsou určeny k parkování aut.  
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá a ukončen 
bude 28.října 2019. 
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3) Svoz komunálního odpadu probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.  
4) Svoz bioodpadu v roce 2019:  Pravidelný svoz je ve 14-ti denním režimu, vždy v pátek – liché týdny.   
Poslední svoz roku 2019 bude 20.12.2019. Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu 
nelze odkládat v pytlích vedle bionádob! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů od-
vezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.  
5) Sběrové dvory TSMO a.s. v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech sdělují: 
Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně ku-
sový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. 
Provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 
579, SD v ulici Chelčického (Hodolany), tel: 603 192 578 

6) Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Od-
bor městské zeleně a odpadového hospodářství – Mgr. Petr Swaczyna, 
tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory 
Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), 
provozní doba: pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-
13:00.  

• Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2019 je svozovým 
dnem vždy úterý – lichý týden  
Svoz papíru: 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.  
Svoz plastů: 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 17.12.,   

 
Místní knihovna      

   
   Léto je tady, je třeba nejen pracovat, ale i odpočívat. Upozorňu-
jeme, že dne 7.8.2019 bude knihovna uzavřena. 
Zajisté i chvilka s knihou v ruce někde ve stínu nebo pod pergolou 
vás zajisté potěší. Využijte šanci a navštivte naši knihovnu.  S výbě-
rem vhodné knihy vám poradí i místní knihovnice. Doma se můžete 
podívat na http://www.kmol.cz/radikov.           
   Přijďte se seznámit s knižním fondem místní knihovny.         /zv/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Klub seniorů Radíkov informuje. 
 

        Společné foto zástupců KS Radíkov na seniorských hrách 2019 

Tak již tu máme dlouho očekávaný krásný čas let-
ních prázdnin a dovolených. Je dobré se ještě oh-
lédnout a zhodnotit minulé období během června, 
které bylo opravdu zajímavé. Na začátku měsíce 
jsme si zopakovali po několika letech vycházku do 
Přáslavic na obecní rozhlednu. Je vybavena i da-
lekohledem. Bylo jasné počasí, tak byly dobře vi-
dět i sochy na bazilice na Sv. Kopečku. Další týden jsme oslavili MDD a udělali jsme si radost malým občerstvením. 
Také jsme měli možnost během celého měsíce navštívit olomoucký aquapark, čehož někteří rádi využívali. Dobře 
vymyšlen i naplánován byl výlet do Litovle, kde jsme zavítali do jedinečného muzea Gustava Frištenského a shlédli 
jsme ještě sbírku gramofonů a různých hracích skříněk. Vzhledem k velkému vedru jsme odložili výstavu harmonik a 
tak máme cíl na podzimní akci. Nezapomínáme ani na kulturu, proto jsme navštívili v Mor. divadle hru Evžen Oněgin 
a pěkný koncert na podporu hospice na Sv. Kopečku pod názvem „Koncert pro dobrou věc“. 
     Poslední posezení v KS bylo tradičně rozlučkové před prázdninami a proběhlo na zahradě v Samotiškách i s 
opékáním buřtů. Protože bylo velké vedro, měli jsme možnost se osvěžit v bazénu. Teplo ovšem pokračuje dál, ale 
to si každý užije po svém. Sejdeme se až v srpnu řádně odpočinutí po naší „dovolené“ a určitě budeme pokračovat 
v dalších našich akcích.                                                                                            

                                                                                               Příjemný letní prázdninový čas vám všem 
                                                                                                  přeje vedoucí Klubu seniorů F. Prášilová   /fp/ 

http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod
mailto:petr.swaczyna@olomouc.eu
http://www.kmol.cz/radikov
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Městská policie má své webové stránky, podívejte se na https//mp-olomouc.cz/  
 
       I když je doba dovolených i v řadách příslušníků MP, tak má MP i spoustu jiných starostí. 
Zvýšený do-
zor za tro-
pického po-
časí je i nad 
parkujícími 

auty, kde 
může dojít k ponechání nejen na-
šich zvířecích mazlíčků, ale i dí-
těte… 
     Jako každoročně i letos na září 
2019 připravuje MP „Branný závod 
seniorů na Sv. Kopečku u ZOO – 
viz plakát/pozvánka.  
                                                                                                                                                                                                                                          

                              Bc. Petr Čun-
derle, DiS 

                                 tiskový mluvčí     
                 Městská policie Olomouc 

                 Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 
                 tel: +420 585 209 561 

+420 606 760 814 
             email: petr.cunderle@mp-olo-

mouc.cz 
    www.mp-olomouc.cz 

    

 
„Co jste hasiči, co jste dělali“: Vzali jsme si dovolenou a vě-
nujeme se i rodinám. Padlo rozhodnutí a sbor zakoupil sou-
těžní stříkačku. Připravujeme další akce dle našeho ročního 
plánu (Ahoj prázdniny, snad i fotbálek…) 
 
Úvodem: Na několika jednáních výboru SDH se hledalo řešení, jak zajistit pro družstvo 
Radíkov-sport výkonnější soutěžní stroj. Výbor SDH potvrdil max. možnou podporu ve 
výši 66 000,- Kč, což bylo splněno. Další potřebné prostředky si zjistí družstvo Radíkov-

sport sami. V roce 2020 jim bude z prostředů SDH uhrazena částka, kterou do koupě vložili ze svých prostředků 
sami.                                                                                                                                                      /zv/ 
      Od posledního vydání Radíkovského zpravodaje se událo mnohé. Někdy v květnu se začalo usilovně pracovat 
na v zimě rozjednané koupi nového stroje, což zcela pochopitelně v Radíkovském hasičském sboru i v našem týmu 
rozvířilo nejednu diskuzi, jednání i výměnu názorů. Nad budouc-
ností požárního sportu v Radíkově se tak trochu stáhla mračna, 
ale naštěstí ne na dlouho. Jak se brzy dočtete, všechno dobře 
dopadlo a my jsme za to vážně rádi. Jak už to bývá, dobré věci 
nejsou zadarmo a něco stojí. Měli jsme dvě možnosti. 
Koupit slabší stroj do 1 600 ccm s vědomím, že jej budeme potře-
bovat upravit, aby byl kompetentní k strojům na soutěžích. 
V dnešní době, kdy na soutěžních základnách burácejí mašiny o 
objemu 1 800 ccm až 2 100 ccm už hold šestnáctistovka 

 není, co bý-
vala. Další 
možnost „když 
už, tak po-
řádně“. Sehnat 
silný stroj, 
který by nabí-
zel dostačující 
výkon i do bu-
doucna bez 
potřeby inves-
tovat do dra-
hých úprav, 
avšak s vyšší 
pořizovací ce-

nou. 

http://www.mp-olomouc.cz/
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Následovaly rozvahy a kupecké počty, které hbitě ukázaly, že výhledově se po finanční stránce první možnost zkrátka 
nevyplatí. 
      To ovšem znamenalo i přes nadpoloviční finanční podporu sboru zkontrolovat obsah našich vlastních kapes. Při 
prostrčení rukou dírami v kapsách a dosažení okrajů nohavic jsme si uvědomili, že máme poněkud problém s roz-
počtem. Všichni jsme proto neváhali a uspořádali jsme sbírky v našich zaměstnáních, obešli známé i přátele, o což 
se zasloužili především strojník Tom s proudařem Dejvem a hlavně vy, kteří jste nám přispěli a vyjádřili nám tak 
podporu a vložili do nás naději, že má smysl za novou mašinu dál bojovat. Tímto vám všem mnohokrát děkujeme! 
      Peníze se tedy sbírkou i z vlastních zdrojů podařilo sehnat, ale zdálo se, že pokulhává nabídka dobrých strojů, 
které by stály za kup. Přece jenom – není dvoulitr jako dvoulitr. Naštěstí se Tomovi podařilo získat kontakt na sbor 
z Vrbětic. Jejich zbrojnice ukrývala již nepoužívanou mašinu upravenou od pana Poláška, s bohatou a úspěšnou 
historií, kterou sbor původně neměl vůbec v úmyslu prodat. Pro představu, čeho lze s tímto strojem o obsahu 1 980 
ccm dosáhnout, hasiči z Vrbětic s tímto strojem obhájili 7 mistrovských titulů a dostali se na časy přibližně 17 s. na 
3B a 16 s. na 2B. Není tedy pochyb, že má stroj velký potenciál vítězit, a proto jsme právem hrdí, že našel svoje 
místo právě v naší zbrojnici! 
      Závěrem stručně k uplynulým událostem: 4. května jsme se zúčastnili okresního kola v Droždíně, kde se příliš 
nedařilo. Především na PÚ, kdy nechtěla nastartovat naše „dvanáctka“, a tak jsme se umístili na celkovém 4. místě. 
Poté jsme zabojovali na naší netradiční soutěži, kde jsme získali 3. místo. S oproti loňsku horším výsledkem jsme 
však vzhledem k okolnostem v květnu a červnu spokojeni a teď zbývá už jen pořádně trénovat a dle plánu navštívit 
co nejvíce soutěží!                                                                                                                                                  /jš/ 
 

DATUM AKCE 2019 Pořádá 

 PRÁZDNINY  

 Rafty s hasiči SDH 

 ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby SDH 

27. červenec Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí SDH 

 
SDH Lošov – Netradiční soutěž 

SDH 

6.-8. srpen Soutěž RUSOVCE /SK/ SDH 

srpen Litovelský otvírák (požární dozor) SDH 

31. srpen 
Ahoj prázdniny - Radíkov 

SDH a MH 

 

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz                                  

                                                                                                                     / pb, jš, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM.  

 
Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší pro-

dejny.  
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou, 

další poblíž. Možnost platby nákupů kartou.                                                                       
Chaty, chalupy i rodinné domy zaplnili chataři, chalupáři i 
hosté, a tak i my věříme, že i oni budou u nás v prodejně 

HRUŠKA nakupovat. Zásoby nápojů nealkoholických i bohatý 
sortiment piv, osvěžení z chladících a mrazících boxů Vás 
uspokojí a pomůže uhasit letní žízeň. Najde se něco i na gri-

lování.   
   Zásobování prodejny je jinak na dobré úrovni, nakoupíte 
čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek mastných výrobků a 

dalšího zboží. S připomínkami se obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí vše projednat s manažerkou, 
která obchod pravidelně kontroluje. V současné době se na prodejně střídají vedoucí Dagmar Mlíchová, 
prodavačka Lucie Niezgodová a paní Eva Kubátová.                                                                   
                                                                                                                                                                /zv/   
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