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

Podzim kouzlí……
Dozrávající šípky jsou
jeho neodmyslitelným
symbolem Na mezích
nad Radíkovem je jich
pro všechny zájemce
dostatek…

Skákadlo pro děti na akci „Ahoj prázdniny“
bylo v jednom kole, majitel byl spokojen, peněženky rodičů již méně……
Svou zábavu si na hřišti našli i ti nejmenší.
Stačily k tomu i PET lahve co by kuželky při
jedné z disciplín soutěží…...
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 19.7.2005 - 74. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-Knihovna města
Olomouce (povolení investic)
-Moravské divadlo
Olomouc (souhlas
s provedením stavebních prací)
-veřejné zakázky
-bytové záležitosti a
prodej domů
-rozpočtové změny 2005
-rekonstrukce Výstaviště FLORA
-Dolní náměstí - dopracování studie
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými
úřady
-dovybavení jednotek SDH z rozpočtu kraje
-průmyslová zóna Šlechtitelů
-chodníky 2005 (výběr akcí)
-zřízení Klubu důchodců v Topolanech
-rekonstrukce ulice Koželužská
dne 9.8.2005 – 75.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-veřejné zakázky
-změna pravidel pro poskytování bydlení
v nájemních bytech
-rozpočtové změny 2005
-příspěvek v mateřských školách
-koncepce rozvoje bydlení
-multimediální park
-Olomouc-turistická nej
-nový organizační řád SmOl
-organizační záležitosti Hynaisova
-organizační postup přípravy rozpočtu
města na rok 2006
-návrh obecně závazné vyhlášky o symbolech města
-doplnění KMČ č.18 Olomouc-západ
-projektová dokumentace odboru investic
dne 31.8.2005 – 76.schůze RMO
-veřejná zakázka „Hynaisova ul.10-volný
interiér“
dne 6.9.2005 – 77.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
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-veřejné zakázky
-bytové záležitosti
-rozpočtové změny 2005
-změny územního plánu
-příprava investiční akce „Multifunkční hala“
-petice „Východní tangenta“
organizační změny odboru investic
-rekonstrukce komunikace Lidická a
Gen.Píky
-„Plán odpadového hospodářství města
Olomouce“
-přejmenování náměstí Sv.Kopeček (nesouhlas se změnou)
-návrh programu 18.zasedání ZMO žádost
o finanční příspěvek–Den stromů Olomouc
2005
-zahraniční služební cesta Toledo (Španělsko)
dne 12.9.2005 – 78.schůze RMO
-veřejné zakázky
-Aquapark
-prodej domů
-rozšíření názvů ulice
-žádost Oblastní unie neslyšícíh
dne 20.9.2005 – 18.zasedání ZMO
-změna ve složení ZMO (zastupitel KSČM)
-kontrola usnesení
-rozpočtové změny 2005
-majetkoprávní záležitosti
-návrh souboru změn č.XI/A ÚPnSÚ Olomouc
-aktualizace Strategického plánu rozvoje
města Olomouce a mikroregionu Olomoucko
-„Plán odpadového hospodářství“
-projekt „Rozvoj MHD města Olomouce“
-zpráva kontrolního výboru
-delegování zástupců města Olomouc na
valnou hromadu SK Sigma Olomouc a.s.
-Aquapark
-dodatek smlouvy se SFŽP
Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení
kopie) na informačním centru vedle orloje
v budově radnice na Horním náměstí nebo na
internetových stránkách Statutárního města
Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.
/zv/
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Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Červenec 2005
-projednání došlé pošty
-návštěva jezdeckého dne
Stáje Omega na Lazcích
-problematika kvality sečených ploch
-zaplevelení parcely býv.Heroldovo, upozornění KMČ adresované stávajícím majitelům
-špatný stav opěrné zídky nad propustkem
Lošovského potoka
Srpen 2005
-jednání s panem primátorem Ing.Tesaříkem k problematice kanalizace Radíkov,
činnost a práce KMČ, poznatky a problémy
-problematika pobíhajících psů po Radíkově (řešit ve spolupráci s MP)
-devastace zařízení kolem vodárenské
nádrže (zničená figurka vodníka, poškozené lavičky)
-odsouhlasení priorit investičních akcí na
rok 2006 a roky následující (1.místo –
kanalizace)
-návrhy na změny v IDOS (zlepšení) dotýkající se Radíkova
Září 2005
-jednání s náměstkem primátora Bc. Petříkem ve věci investiční akce „Kanalizace
Radíkov“

-informace o zajištění podzimních sběrových sobot 2005
-jednání se zástupcem TSMO a.s. panem
Zívalou ve věci opravy zídky nad propustkem, malování čekárny, mříž ul.Na Suchých loukách
-informace o čerpání rozpočtu KMČ na
rok 2005
-informace o probíhající akci bezdrátový
internet (napojení objektu KMČ, Detašovaného pracoviště, KD a knihovny) v Radíkově
-projednání rozborového materiálu k investiční akci Kanalizace Radíkov pro členy
poslaneckých klubů Zastupitelstva a dohodnut další postup
-hlášení místního rozhlasu dávat do vývěsky
-stále přetrvává nekázeň některých občanů a chatařů s vyvážením odpadů do lesa
Plán jednání KMČ v roce 2005
17.října
19,00 hod.
21.listopadu
18,00 hod.
19.prosince
18,00 hod.
Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Jednání je veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách

www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

OHLÉDNUTÍ - JEZDECKÉ ZÁVODY V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ 16.7.2005 OLOMOUC
– LAZCE (pořadatel JK stáj OMEGA o.s. RADÍKOV MH 2005)
V sobotu 16.července 2005
proběhl 1.ročník jezdeckých závodů
Středomoravské ligy
„O POHÁR MĚSTA OLOMOUCE“, který se konal pod záštitou pana ing. Martina Tesaříka, primátora Statutárního
města Olomouce.
Těchto závodů se zúčastnilo
celkem 138 koní a jezdců z celé Moravy, Slezska i z Čech. Jezdci tak mohli
porovnat své jezdecké dovednosti
v pěti soutěžích - od 60cm pro pony,
přes mladé koně startující prvním
rokem, až do 130cm ve stupni „L**“,
Radíkovský informační zpravodaj 5/2005
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kde l.místo a pohár města Olomouce
získala domácí jezdkyně Petra Látalová
s koněm Ferison z JK SANA, 2.místo
patřilo Ladislavu Vachutkovi s Kornetem
z JK Dubicko a 3. místo Ladislavu
Masárovi na koni Ramzes z JK Caballero.
Jezdecké závody se vydařily,
počasí nám přálo, vládla velice příjemná
sportovní atmosféra.Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem organizátorům a
sponzorům, kteří se na závodech
jakoukoliv měrou podíleli.
/as/
Příprava náročné akce vyžaduje vždy kolektiv
nadšenců a nemalou obětavost všech pořadatelů

PŘIPRAVENÉ SBĚROVÉ SOBOTY VYZÝVAJÍ K ÚKLIDU OBČANY, CHATAŘE I
CHALUPÁŘE
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov zajistí v sobotu 8.října 2005 v době od
9,00-13,00 hod. sběr starého železa. Při jarním sběru 2005 se vyskytly problémy, kdy méně
přizpůsobiví cizí občané zcizovali připravený šrot a místní SDH přišel o výdělek, který je pak
věnován jednak na vybavení sboru i na různé akce, které pro místní občany hasiči pořádají.
Hasiči žádají, aby lidé ponechali šrot na svých pozemcích a nedávali je na ulici. Hasiči
si šrot sami vynesou za přítomnosti majitele nemovitosti. O dohled nad sběrovou sobotou
byla požádána i Městská policie. Hasiči děkují občanům, chatařům a chalupářům za pochopení.
V sobotu 15. října 2005 proběhne
v městské části Radíkov sběrová
sobota, kdy v době od 8,00 až do
13,00
hod.
budou
průběžně
přistavovány velkoobjemové kontejnery. Do těchto kontejnerů je možno
odložit nejrůznější odpad, nebezpečný
odpad jako lednice, televizory, staré
barvy a ředidla, upotřebené oleje do
specielního kontejneru. Nutno dbát
pokynů pracovníků TSMO a.s. Odpad
si na určené místo odloží každý sám.
Tak jako vždy se předpokládá kázeň
všech při odkládání odpadů.
/zv/

Zeptali jsme se vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce paní RNDr. Jany Matzenauerové.
Jak je to se zahájením sběru bioodpadu v městské části Radíkov ?
Pilotní projekt na zahájení separovaného sběru bioodpadu v lokalitě Radíkov jako typickém
území venkovské zástavby, která produkuje bioodpad je připraven k zahájení. Anketa mezi
občany, chataři a chalupáři prokázala zájem cca 95 % z těch, co odevzdali anketní lístky. Zapracovali jsme jej i do "Plánu odpadového hospodářství města Olomouce" (POH), který v
38.týdnu schválilo Zastupitelstvo města. Konečným cílem je snížení podílu skládkovaného
komunálního, zejména biologického odpadu, rozšíření separace využitelných složek komuRadíkovský informační zpravodaj 5/2005
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nálního odpadu a uplatnění bioodpadu
jednak k využití na kompostárně v
Mrsklesích nebo energetickému využití
ve výtopně
na biomasu v ZOO
Sv.Kopeček. Potřebná částka na realizaci projektu je zapracována i v návrhu
rozpočtu města Olomouce na rok 2006,
které bude ZMO schvalovat v prosinci
2005. Akce je projednána i se svozovou
firmou, Technickými službami města
Olomouce a.s. Pokud se ZMO k
rozpočtu vyjádří kladně, je předpoklad
zahájení projektu v I/4 2006.
/jm/
Kontejnery na bioodpad jsou ihned zaplněny a dále……….

TRADIČNÍ AKCE „AHOJ PRÁZDNINY“ SE VYDAŘILA
Dětí jako smetí, s nimi rodiče,
babičky a dědové, (přijeli i známí),
to
byl
obraz
zábavného
odpoledne, které má sice název
„Ahoj prázdniny“, ale je někdy i
první víkend nově zahájeného
školního roku. Tradiční soutěže,
které připravili členové SDH se
svými manželkami a dalšími
příznivci, vytvořily docela slušnou
soutěživou atmosféru. Zpestřením
nejen pro peněženky byla sice
nezvaná, ale vítaná přítomnost
„skákacího hradu“. Pro dospělé
byl již tradičně zapůjčen pojízdný
výčep přerovského ZUBRA, byl
otevřen bufet a našlo se i něco
dobrého k snědku. Když všechny děti
absolvovaly kolečko soutěží a „přísní
rozhodčí“ spočítali nasbírané body
proběhlo závěrečné vyhodnocení. Ceny
předával pan Karel Morbitzer, komentoval Petr Bernard. Ceny a diplomy
převzali: za 1. místo Tomáš Hudec, za
2.místo Kristýna Cvoligová a za 3.místo
Martina Novotná.

V podvečer přijela mezi přítomné
country kapela PECA BAND z Droždína, která hrála až do půlnoci.
Hezké počasí, dostatek dětí
odpoledne, méně již večer příznivců
country – to byl obraz soboty 3.září
2005 na hřišti v Olomouci-Radíkově za
místní prodejnou.
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DRAKIÁDA ZAHÁJILA PODZIMNÍ SEZONU V RADÍKOVĚ
Příznivci draků se sešli v prostoru „Doubku“ na Dolansku, aby si v soutěži odzkoušeli jak
své konstruktérské a výtvarné umění, tak si prověřili i svou fyzičku. Vítr trochu zlobil (jak se
říká nic moc), ale přesto byly podmínky lepší než v roce 2004. Soutěžilo celkem 15 modelů a
ceny posbírali:
V soutěži o max. výšku létajícího draka sourozenci Pospíšilovi, v soutěži o nejhezčího draka
tým Morbitzerových a v akrobatických figurách zvítězil drak týmu Řezníčkových. Děti se radovaly z hezkého „leteckého dne“, dospělí mohli vychutnat další specialitu začínajícího podzimu pravý burčák dovezený z jižní Moravy.

Víte, že . . . .
.......vandalismus proniká i do Radíkova. Rozbitá tři okna na čekárně, zničený vodník na hrázi vodárenské nádrže,
zlomená prkna na lavičkách u přehrady.
Bohužel tyto skutečnosti pak vedou
KMČ např. k úvahám, zda lavičky obnovovat a nebo je nechat zrušit. Také
malé děti mají po radosti z přítomnosti
„Radíkovského Čochtana“. Věříme, že
opravená a vymalovaná čekárna MHD
nějakou dobu vydrží bez poškození……
…….. i náš památný strom „Doubek“ si
zasloužil ošetření od parazitujícího
ochmelu. Musíme konstatovat, že provedené ošetření před 3 roky tomuto
stromu prospělo……

www.olomoucko.cz a to na hlavní stránce
vpravo s odkazem Cenová mapa……
…….se mezi námi stále vyskytují neukáznění občané, chataři a chalupáři, kteří
nevyužijí možností, které jim KMČ spolu
s Magistrátem města Olomouc vytvořila a
vyvážejí nepotřebné věci do lesa. Nebuďte lhostejní k tomuto počínání, vždyť si
ničíme kus hezké přírody kolem nás. Zajisté lze na tyto skutečnosti upozornit i
Městskou policii, která má služebnu na
Svatém Kopečku…..
…….v sobotu 27.8.2005 se v areálu RS
chata Pod věží a na přilehlém hřišti konaly závody v paravoltiži. Hezké počasí,

……..při přívalovém dešti, který se nad
městskou částí Radíkov snesl v neděli
21.8.2005 v podvečer mezi 19,00 –
20,00 hod., napršelo celkem 37 mm
vody. Příznivou okolností bylo, že nad
Radíkovem nebyla zoraná pole a nebo
kukuřice. Důsledky by byly dalece horší. Ti starší zajisté pamatují brambory
u zvonice, které připlavaly od kříže nad
Radíkovem…..
……byla schválena nová cenová mapa
města Olomouce. Došlo i ke změnám cen
pozemků na katastrálním území Radíkov
u Olomouce. Cena pozemků v centrální
části Radíkova je 480,- Kč/m2, pozemky
na Býčí louce (v údolí) 170 Kč/m2, lokalita
Na Suchých loukách je taktéž s cenou
170,- Kč/m2, pozemky ul.Zedníkova (nové RD) cena 450 Kč/m2, lokalita pro výstavbu Pod Bořím 230 Kč/m2. Ceny jsou
určující pro soudní znalce při oceňování
pozemků a nemovitostí, to ostatní je věcí
nabídky a poptávky. Vše lze nalézt na
stránkách
města
Olomouce
Radíkovský informační zpravodaj 5/2005

spokojení jezdci, jejich trenéři – to vše
vytvářelo pohodovou, ale soutěživou náladu………
………v současné době se rozbíhá příprava plánu investic Statutárního města
Olomouce na rok 2006, ve kterém končí
volební období stávajících členů Zastupitelstva. Celkem zdárně se rozeběhla výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě na
území města Olomouce. Pomohla tomu i
úspěšnost města v žádostech o dotace
z prostředků EU.
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Městská část Radíkov bohužel z důvodů
nenaplnění kritéria ekonomičnosti vynaložených prostředků na kanalizaci (to je
20 000,-Kč/obyvatele) nedokáže rozpočet
na naši kanalizaci splnit. Bohužel těch
dejme tomu 450 obyvatel (i s výhledem)
nežije v několika panelákových domech,
ale v celém katastru. A tak těch metrů
kanalizačních řadů musí být opravdu více.
A na ČOV do Lošova to také není zrovna
kousek. Věříme, že všichni co sestavují
plán investic i Zastupitelstvo, na nás nezapomene. Vždyť nezahájení stavby by

vedlo k rozpadu smluv, které byly v rámci
přípravy uzavřeny a celá story spojená
s náročnou majetkoprávní přípravou by
tak mohla začít znovu….
………zastávka MHD nástup je opravena
a to z prostředků KMČ, odboru dopravy i
TSMO a.s. Spuštění provozu je naplánováno na 40. týden…….
………zájem o bydlení v Radíkově je ze
strany veřejnosti značný, stále se někdo
obrací na KMČ, ale vše je dnes věcí
vlastníků soukromých parcel…..
/zv/

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
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 oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším
životě.
Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích.

Blahopřání: Hodně štěstí, spokojenosti a lásky na společné cestě životem přejeme novomanželů Lucii a Filipovi Hudcovým. K přání se přidávají i místní hasiči.
Smuteční oznámení: V úzkém rodinném kruhu proběhlo smuteční rozloučení s panem Lubošem Veverkou
/zv/

Sdělení občanům:
1) Provoz místní pobočky Městské knihovny je každou neděli od 9 - 11 hod.
2) Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce jsou každé
pondělí 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) : byl ukončen 30.srpna 2005. Zájemci si
musí lahve PB vyměnit ve městě Olomouci.
/zv/
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Klub důchodců Radíkov informuje
Po „dovolené“ v červenci se první schůzka Klubu důchodců
uskutečnila 3.8.2005. Byla spojená s malým občerstvením a prodejem výrobků alternativní medicíny.
Další týden bylo krásné počasí jako stvořené pro pěší výlet na
Posluchov. 22.srpna se část členů zúčastnila přednášky
Dr.Šindlera v obřadní síni radnice v Olomouci. Dozvěděli jsme se
zajímavosti o podzemí Olomouce a nejbližšího okolí.
7.září jsme spolu s členy KD Lošov jeli na zájezd do Velkých Losin, kde jsme navštívili zámek, ruční výrobnu papíru a cestou zpět hrad Sovinec. Počasí nám přálo, program zájezdu
byl zajímavý a akce se nám všem líbila. V následujícím týdnu jsme byli pozváni seniory
z Dolan na zájezd do Buchlovic, kde jsme si prohlédli zámek a v zámeckém parku výstavu
2000 ks fuchsií. Dále jsme se zastavili v Modré v areálu archeologického skanzenu. Závěr
zájezdu byl ve sklípku ve Vracově, kde za popěvků jsme ochutnali dobrá vína.
/ar,jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
-Ve dnech 3.7.-9.7. se členové SDH Olomouc-Radíkov Karel Morbitzer, Martin Bocan a
Vladislav Langr účastnili tréninku a cvičení na vodě a to na řece Dunajec na Slovensku a
v Polsku. Akce se účastnili i členové SDH Olomouc-Droždín. Kondici získávali účastníci i
jízdou na kole.
-Ve dnech 22.-27.7 se 10 členů místního SDH účastnilo soutěže „O pohár starosty obce Kobylí“. Soutěže se účastnilo 26 mužských družstev z celé republiky. Družstvo SDH OlomoucRadíkov obsadilo 25. místo v čase 41,19 s. Technika tentokráte nezklamala, ale problém byl
spíše v lidském faktoru. Akce se účastnili i 2 fanoušci místního SDH. Všem přítomným se
akce líbila nejen po stránce profesní, ale i společenské.
-Sbor byl vybaven novými hadicemi 4S, novou obuví a proudnicí.
-6.srpna se uskutečnil již tradiční prázdninový zápas ve fotbale místních chlapů a to
ŽENATÍ : SVOBODNÍ (výsledek 3 : 10) o bečku piva. Do poloviny utkání i ti zkušení (ženatí)
drželi krok se svobodnými, ale v závěru se vše „zlomilo“. Králem střelců pro letošní rok se
stal Roman Stratil.
-V sobotu 3.9.2005 se jako již tradičně podíleli hasicí na akci pro děti „Ahoj prázdniny“
-Na neděli 25.září hasiči připravili opět pro děti i dospělé další roční „Drakiády“ v prostoru u
Doubku na Dolansku.
-Na požadavek odboru ochrany Magistrátu se v sobotu dne 10.9.2005 účastnilo družstvo
Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov soutěže a výstavky hasičské techniky v rámci
Leteckého dne na letišti Olomouci-Neředíně. Přítomna byla také družstva z Lošova, Topolan
a Chomoutova
-Družstvo zásahové jednotky se dne
17.září účastnilo již tradiční noční
soutěže hasičských družstev v Dolanech
u Olomouce. Na akci bylo přítomno 26
družstev. Návrat promrzlého družstva byl
v 02 hod. Největší zima byla asi Davidu
Veverkovi, který byl u sacího koše.
-Na výborové schůzi v pátek 23.9.2005
se řešil i problém opravy vjezdu do haPráce na úpravě vjezdu byly provedeny během
jednoho týdne…
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sičské zbrojnice. Zásluhou pochopení místní KMČ se oprava hned následující týden
zrealizovala.
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov se ještě během prázdnin účastnil turnaje na Sv.Kopečku, kde obsadil 3. místo. 30.7.2005 proběhl turnaj v Lošově, kde naše družstvo obsadilo 1.místo. V závěru srpna
družstvo zahájilo vcelku úspěšně další ročník II.ligy „B“. Po úvodních kolech patří mezi nejlepší střelce Tomáš Řezníček – 5x, Aleš Morbitzer – 4x
a Aleš Foukal. Poděkování za dobré výkony, ale patří celému družstvu.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2005/2006
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

27.8.
3.9.
9.9.
17.9.
24.9.
30.9.
8.10.
14.10.
22.10.
27.10.
5.11.
12.11.
19.11.

RK Dachi
Radíkov
Restoma A
Radíkov
Lípy
Veterán Hlubočky
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
FC Hněvotín
Radíkov
Step a Style
Radíkov

Radíkov
FC Literpool
Radíkov
Inter Hodolany
Radíkov
Radíkov
FC Šviháci
Radíkov
FC Čonkin
Radíkov
Sokolka Horka A
Radíkov
Dědečci

VÝSLEDEK
PODZIM
2005

0:4
6 :2
6:2
2:2
6:0
4:3

/mn/

INZERCE
Rekreační středisko Radíkov – chata „Pod věží“

Nabízí: ubytování, stravování, svatební hostiny,
různé oslavy, školy v přírodě
Kontakt : www.radikov@radikov.cz
Stránky poskytují řadu informací o možnostech ubytování, o pořádaných akcích i o prázdninových táborech
převážně zaměřených na oblíbené koňské tábory.
/zv/
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Vedoucí místní prodejny paní Kohoutová vás opětovně
zve k nákupům. Zboží pro občany, chataře i chalupáře je
dostatek, ušetřete si čas dojížděním za nákupy jinam.
Sortiment zboží byl obnoven, u některého zboží, které by
si zákazníci občas přáli je situace trochu složitější (například hotové knedlíky je ochoten výrobce dovážet v počtu minimálně 10 ks, které se zde ovšem v žádném případě neprodají).
Nelze ze zcela logických důvodů ojedinělým požadavkům na některý sortiment vyhovět. Nově byl zaveden prodej zákusků z Benešovy cukrárny na Sv.Kopečku.
/ zv /

JK stáj OMEGA o.s. Radíkov
Vás srdečně zve na

IV.ročník HUBERTOVY JÍZDY

Sobota 12.listopadu 2005.
Zahájení ve 12,00 hod. na louce „Pod Bořím“ v Olomouci - Radíkově
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části Radíkov zdarma. Počet výtisků: 220 ks. Redakční rada: Ing. Bednář Jan, Ing. Zvěřina Jan.
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Tel: 585385051, e-mail: jan.bednar@atlas.cz , zverina.jan@azdvzo.cz,
Tisk : České dráhy a.s., Zásobovací centrum Praha, Provoz Tiskárna Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

vychází: 7.10.2005
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