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

….. foto ohlédnutí za 12. ročníkem 2018….
Radíkovským družstvům se vloni opravdu dařilo, jak to bude letos, uvidíme…

Koho by napadlo, že myšlenka oživit oslavy
115. let od založení SDH (2007) přežije takovou
dobu? Je to téměř půl generace, kdy u nás v Radíkově proběhla první Netradiční soutěž.
Za tu dobu se změnilo spoustu věcí. Několik
hasičů se oženilo, narodily se děti a některým zase
děti odrostly. Vzniklo družstvo
Mladých hasičů, poprvé v historii sboru závodily za Radíkov ženy a vzniklo mladé závodní družstvo nastupující generace.

PŘIJĎTE I LETOS POVZBUDIT SOUTĚŽÍCÍ A SETKAT SE ZDE SE SVÝMI KAMARÁDY A PŘÁTELI
„Každopádně soutěž je tu i pro veřejnost, všechny občany Radíkova, jejich přátele a také fanoušky hasičů z celého okolí. My máme
vše připraveno! Chceme vás pozvat nejen na soutěž, ale i na pátek
14.6. večer, kdy bude v areálu za obchodem posezení a v sobotu
večer 15.6. rocková zábava s kapelou STARÝ VEMENA. Vypuštění
a opravy přehrady započnou začátkem září, takže soutěž může proběhnout v tradičním termínu. Teď už jen zbývá, aby vyšlo počasí a
dorazili naši fanoušci, takže určitě přijďte!“ Všechny zve starosta
hasičů bratr Miroslav Nemrava. Snad to nebude soutěž poslední..“
uzavírá starosta. Přípravy pořadatelů, techniky, soutěžní trati a také
občerstvení jsou již v plném proudu. Jako vždy již v pátek dorazí některé soutěžní týmy – určitě kamarádi ze Slovenska, Bratislavy-Rusovců. Domácí hasiči ve čtvrtek 13.6. připraví trať, v pátek potom
vše tak, aby sobota proběhla bez problémů.
Ceny čekají…
Letošní 13. ročník bude testem. Pokračování na str. 3
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
8.4.2019 – 15. RMO
Změny v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře
pro výkon působnosti valné
hromady a to: DPMO a.s.,
TSMO a.s., Lesy města
Olomouce a.s., Aquapark
Olomouc a.s., Výstaviště
Flora Olomouc a.s., SNO
a.s.
Majetkoprávní záležitosti
Veřejné zakázky
Rozpočtové změny 2019
Komunitní plánování sociálních služeb
Bytové záležitosti
MPO, nabíjecí stanice pro elektrovozidlo
Zpráva o činnosti MPO
Pořízení změny č. IX UP Olomouc
Nařízení o placení parkování
Estetizace, Horní náměstí
Dotace v oblasti ochrany obyvatel
Dotace v oblasti kultury
Změny v komisích
15.4.2019 – 16. RMO
Zpráva o stavu Michalských schodů a fontány v
přednádražním prostoru
Správa areálu letního kina, péče SNO a.s.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Předzahrádky 2019
Monitoring památky UNESCO
Petice za zachování zimního stadionu a ledního hokeje v Olomouci
Dotace v sociální oblasti
Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek SMOl
a jeho příspěvkových organizací
23.4.2019 – 17. RMO
Změny ve složení ZMO
Zahraniční služební cesta do Nordlingenu
Lokalita Šantovka
Individuální dotace v oblasti kultury
6.5.2019 – 18. RMO
Majetkoprávní záležitosti (schválení záměru prodat
parcelu 741/1 – výměra 69 m2 k.ú. Radíkov u Olomouce soukromé osobě). Lokalita Zahrádky.
Smlouva o nájmu, provozování veřejného vodovodu
a kanalizace společnosti Moravská vodárenská
a.s., rozšíření a zúžení předmětu nájmu
Veřejná zakázka č. 18144 – Tramvajová trať II.
etapa Nové Sady – Povel, zahájení
Výsledky hospodaření SMOl za rok 2018
Střednědobý výhled hospodaření SMOl na roky
2020–2022.
Účetní uzávěrka SMOl k 31.12.2018
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Rating SMOl
Změny jízdních řádů k 1.7.2019
Projekt „Město kope za SIGMU“
20.5.2019 – 19. RMO
Majetkoprávní záležitosti
Rozpočtové změny 2019
Územní studie náměstí Republiky
Smlouvy a poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2019
Zimní údržba 2018/2019
Ulice Malinovského
Spolek Odpady olomouckého kraje – odkup akcií
Změny v KMČ (doplnění nového člena do KMČ MČ
Radíkov)
Podpora společensko-prospěšných projektů
Digitalizace Olomouc Region Card
Zahraniční služební cesta do Polska
26.4.2019 – 4. ZMO
Změny ve složení ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Žádost o příspěvek Výstaviště Flora Olomouc a.s.
Schvalování veřejnoprávní smlouvy
Individuální dotace na památky
Hospodaření se srážkovými vodami
Změna OZV č. 10/2018 o nočním klidu ve znění
OZV č.3/2019
Lokalita Šantovka, aktuální informace
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetkoprávní, 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 osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 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 občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov
Květen 2019 (6.5.)
-kontrola plnění usnesení ze
dne 8.4.2019
-Horní hřiště, úklid, ořezy
stromů zabezpečili TSMO a.s.,
příprava na obnovu oplocení
-požadavek na ořezy jmelí a
ochmetu
-jednání s odborem investic ve
věci opravy vodárenské nádrže
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-příprava a výběr souboru na akci „Rozsvěcování
vánočního stromečku 2019“
-projednání návrhu na doplnění počtu členů KMČ
na lichý počet. SDH doporučil p. Jaroslava Kováčika, dříve pracoval v KMČ několik volebních období
-vydařené akce, a to sběr kovového odpadu a sběrová sobota TSMO a.s. Poděkování všem, kteří se
na akci podíleli.
-informace o vzpomínkových oslavách na Sv. Kopečku, osudy lidí ze severoitalského Trentina, vzpomínková akce 5.5.2019

Plán jednání KMČ v r. 2019
(pondělí 19,00 hod.)
8. července
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/komise-mestskych-casti/radikov
/zv/

PŘIJĎTE I LETOS POVZBUDIT SOUTĚŽÍCÍ A SETKAT SE ZDE SE SVÝMI KAMARÁDY A PŘÁTELI
Pokračování ze str. 1….

Soutěžní listina je naplněna jako v roce2018. Možná je to dáno BREXITEM (Welšané ze Swansea se
na poslední chvíli omluvili), generační výměnou anebo i množstvím hasičských akcí
v okolí.
Co však zůstává, je to, že se jedná o největší akci v Radíkově. Často se do rodin sjíždějí sourozenci nebo ti, co z Radíkova před lety
odešli, rodinní přátelé a další, aby se setkali se
svými známými a samozřejmě povzbudili
místní týmy.
„Za všechny hasiče můžu říct, že tato akce je
pro nás vrcholem léta, je to organizačně velmi
náročné, a proto jsme rádi, když nás přijdou
podpořit diváci a počasí vyjde. Pokud ještě vyhrajeme, tak je to ta pověstná třešnička na
dortu“, komentuje za hasiče starosta sboru
bratr Miroslav Nemrava. „Věříme, že se i letos
bude na co dívat a radíkovské týmy uspějí. Ve-

čer vše můžeme společně probrat na Hasičské
zábavě u živé hudby. Takže určitě si rezervujte čas a přijděte!“,
zve autor soutěže bratr Karel Morbitzer.

BRANNÝ ZÁVOD DĚTÍ
V sobotu 18. května jsme uspořádali 7. ročník Radíkovského branného závodu.
Počasí nám přálo a k naší radosti jsme mohli strávit příjemné
sportovní odpoledne.
Letošního ročníku se zúčastnilo 22 dvoučlenných hlídek místních i přespolních, ve dvou kategoriích.
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Opět, díky bratru Aleši Morbitzerovi, závodníky čekala inovovaná trať s devíti úkoly na stanovištích. Tyto
prověřily nejen zdatnost ve sportu, ale také bystrost. Jízda na kánoi bude pro velký úspěch určitě i příští
rok. Děkujeme závodníkům za úžasné výkony a zúčastněným za podporu a pomoc.
/pb, kl/

5. ROČNÍK TRADIČNÍHO HASIČSKÉHO POCHODU - 25. KVĚTEN 2019
Po loňské pauze, způsobené vichřicí a následnou kalamitou v lesích okolo Radíkova, jsme opět uspořádali hasičský pochod. Spíše komorní akce s 60 účastníky, kteří absolvovali téměř 10-ti kilometrovou trať, byla
díky skvělému počasí dobrou možností opět vyrazit do
přírody. Čtyři zastavení na trase a závěrečné posezení u
hudby nabídly prostor k setkání s přáteli. Hasiči připravili
pečené makrely a další občerstvení. Na trať vyrazily
všechny generace a také několik kočárků. „Vše bylo
skvělé, jen proti minulým rokům bylo méně účastníků.
V dnešní době je spousta akcí a pokud chceme pokračovat, měli bychom zlepšit propagaci“ hodnotil pochod a organizaci bratr Čestmír Prudký, který tentokrát prošel trať
v doprovodu rodiny. Poděkování patří všem účastníkům
a organizátorům.

/pb/

STUDNY A STUDÁNKY I V RADÍKOVĚ A OKOLÍ TRPÍ SUCHEM
Konečně se voda dostala na první stránky novin
a do pozornosti mocných, ale otázka je, jestli už není
pozdě. Když se podíváme do nedávné historie, tak
v Radíkově bylo pár obecních studní – ve Dvoře (ul. Náprstkova), naproti prodejny (ul. Na Pevnůstce), za prodejnou (dnes na soukromém pozemku MVDr. Šindeláře), další na ul. Malinovského, další za bývalým rybníkem (ul. Pujmanové) a v lese na konci ulice Zedníkova. Dokonce někteří lidé mající svoji studnu, umožňovali sousedům, aby si brali vodu zdarma, například
studna manželů Slatinských (dříve „U Šveců“). Zdaleka
ne každý domek měl na pozemku studnu s pitnou vodou, natož vodovod uvnitř domu.
V roce 1985 byl uveden do provozu nový vodojem u Droždína o objemu 2 x 5.000 m3, který byl v
roce 1989 rozšířen o dalších 2 x 5.000 m3. Vodovod
Fortová studánka
v Radíkově byl postaven v roce 1995 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. Zdrojem
vody je skupinový vodovod Olomouc. Z úpravny vody Černovír je voda dopravena do vodojemu Droždín
a výtlačným řadem o průměru 400 mm a délce 4 363 m, je pak voda dopravována do zemního vodojemu
Radíkov 2 x 250 m3 (u lesa nad lokalitou Boží muka). Z tohoto vodojemu je přes přerušovací komoru o
15 m3 (u hranice lesa Sička) zásobován Radíkov pomocí rozvodné vodovodní sítě zhotovené z tvárné
litiny o průměru 80 – 100 mm v jednom tlakovém pásmu. Délka vodovodní sítě je 2 740 m a napájí asi
190 vodovodních přípojek. To, že otevřeme kohoutek a teče nám doma pitná voda, považujeme za
naprostou samozřejmost a zatím si nikdo z nás nedokáže představit, že by se to mělo v blízké budoucnosti změnit. Přetrvávající nedostatek dešťové vody ale snižuje hladinu podzemních vod. Řada našich
sousedů už to pocítila ve svých studních. Objevují se zprávy, že na mnoha místech je vody nedostatek
a je na hranici upravitelnosti. Vláda vypisuje dotace na pořizování nádrží na dešťovou vodu, nabádá
k zavedení této vody na mytí a splachování záchodů, podporuje projekty na zadržení vody v krajině atp.
Zemědělci hledají plodiny, které dokáží odolat nedostatku srážek. To, co do nedávné doby dělaly firmy
jako např. Státní meliorační správa, jako narovnávání vodních toků a vysušování bažinatých ploch, se
dnes jeví jako trestuhodná činnost. I náš potok s názvem Lošovský (dříve měl název Deštník) byl v šedesátých letech uměle „napřímen“ a jeho břehy někde vyzděny kameny.
Nedostatek srážek má katastrofické dopady i na okolní přírodu. Smrky nedokáží vytvořit pryskyřici
na likvidaci kůrovce, důsledky vidíme sami v lesích kolem Radíkova. Také zvěř trpí nedostatkem vody.
Proto se snaží „lesáci“ udržovat stávající studánky a vytvářet další místa, kde by zvěř našla vodu. Jedno
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takové místo je v blízkosti fortu Radíkov. Vyhloubili tůňku u vyústění jedné odvodňovací štoly z fortu.
Studánka s názvem „Fortová studánka“, v blízkosti vyústění červené turistické značky na Veskovská
pole, byla vyčištěna a dostala novou střechu. Dříve z ní volně vytékala voda do malé tůňky před ní.
Dnes je hladina vody asi metr pod úrovní výtoku. Další studánka v blízkosti Radíkova je kousek od tzv.
Vyhlídky (poblíž asfaltové cesty svažující se ke Kartouzce), jmenuje se „Wolkerova studánka“. Žel, tam
se nyní voda vyskytuje velmi zřídka. Informace o těchto studánkách najdete na internetu www.mapy.cz
a na portále Studánky www.estudanky.eu.
/jb/

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VE DNECH 24.5. – 25.5.2019. JAK SE VOLILO V RADÍKOVĚ.
Obec Olomouc-okrsek 86 (Radíkov).
Počet voličů v seznamu: 287
Volební účast 40,77 %
Strany s počtem hlasů 4 a více

Platné hlasy

ANO 2011
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. a př. dem.-T. Okamura/SPD
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ODS

24
20
16
15
15
7
6
4
/zv/

POČASÍ
Duben 2019
Teplotně byl duben o 2 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážek bylo 61 % normálu, takže dlouhodobé
sucho pokračuje.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
26,1
7,2
30.4.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
7,5
23,3
26.4.
1,8
13.4.
Květen 2019
Květen byl teplotně průměrný měsíc. Srážkově to byl mírně nadprůměrný měsíc 117 %. Deště přišly v
„hodině dvanácté“ a zachránily, alespoň dočasně, úrodu. Můžeme doufat, že se, pranostika: „Chladný
máj – v stodole ráj,“ tentokrát vyplní. Nasvědčují tomu zrající jahody a třešně.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
94,7
14,0
22.5.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
12,5
24,5
25.5.
6,8
16.5.
Zdroj: vlastní měření

/jb/

VÍTE, ŽE . . . .
…….dochází ke zhoršování nepořádku na místech určených k odkládání komunálního odpadu
v chatových lokalitách. Místa se stávají
odkladištěm všeho nepotřebného, a tak vznikají
černé skládky. Na základě informací od TSMO
se to týká obvodu KMČ Radíkov, Droždín, Lošov. Na tyto stanoviště je povoleno ukládat
pouze směsný komunální odpad v řádně uzavřených pytlích. Přesto sem chataři ukládají stavební odpad, objemný odpad jako nábytek, postele, matrace apod., dále elektroodpad, pneumatiky, BIO odpad v pytlích a další. V případě
nekázně v ukládání komunálního odpadu bude
stanoviště TSMO a.s. zrušeno …….
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……. i starší hasičské auto wolkswagen dostalo
jednoduchý provizorní plechový přístřešek vedle
zbrojnice, aby i nadále sloužilo místní SDH……
……. naše KMČ usiluje v rámci akce „estetizace“, na kterou komise obdržela částku
300 000,-Kč, na provedení úprav na Horním
hřišti. Předpokládáme nové oplocení pro zamezení padání míčů do zahrad. Brzy z jara proběhly ořezy stromů a keřů a budou některé další
úpravy. Uvidíme, jak se vše povede….

5

….. stále nejen naše SDH, ale ani KMČ neví, jak
dál bude pokračovat investiční akce týkající se
rozšíření hasičské zbrojnice a v jakých termínech. Dokončení stavby bylo dáno a presentováno s termíny, které nás potěšily, ale příprava
dokumentace byla zastavena. Jaká bude

skutečnost, nevíme. Určitě by si Radíkovští zasloužili více informací. Jak to dál bude, kdy se
nových prostorů pro hasiče i klub seniorů dočkají
budoucí uživatelé ….
/zv/

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.
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.
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov,
Náprstkova 1 (středa 13 – 17 hod.)
1) Je tu jaro, osobních aut docela hodně přibývá, a tak Vás žádáme, abyste parkovali 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 Olomouce. Na Malinovského ulici omezujete i MHD. Chodníky a zatravněné plochy nejsou určeny
k parkování aut.
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova probíhá a ukončen
bude 28.října 2019.
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 odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.
6) 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 kusový 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 Odbor 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 9:0013:00.

•

Svoz papíru a plastů od RD – nádoby 240 l. V r. 2019 je svozovým
dnem vždy úterý – lichý týden
Svoz papíru: 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.
Svoz plastů: 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11.,
17.12.,

Místní knihovna
Blíží se léto, čeká nás na zahradách i kolem domu spousta práce.
Zajisté i chvilka odpočinku s knihou v ruce někde ve stínu nebo pod
pergolou nás zajisté potěší. Využijte šanci a navštivte naši knihovnu.
S výběrem 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/
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Klub seniorů Radíkov informuje.
Po velikonočních svátcích čas opět rychleji ubíhá i v Klubu
seniorů a s nadcházejícími pracemi na zahrádkách je ho stále
málo.
Přesto se rádi potěšíme společným setkáním v klubu seniorů nebo na společných akcích. Měli jsme na besedě o bylinkách výborného znalce, který nás naladil na přírodní léčbu našich neduhů.
Již začátkem května jsme si vyjeli do známých lázní Klim-

kovice, kde jsme strávili celý den. Za
krásného sluníčka jsme prošli důkladně nejen areál lázeňského prostředí, ale také část pěkného městečka.
Vlakem v současné době je velmi příjemné cestovat. Někteří členové KS
shlédli výstavu na Sv. Kopečku „O vyhnání nešťastných italských lidí z jejich
domovů před 100 lety“, jejichž potomci
dodnes vzpomínají s velkou vděčností na
pomoc našich lidí i v našem kraji. Také
jsme se dobře umístili na Sportovních
hrách pořádaných MMO pro seniory i na
dalších akcích, které byly ve větším pojetí
v rámci kraje. Je to vždy moc příjemné setkání s vrstevníky. Ve Slavoníně bylo MMOl uspořádáno zábavné odpoledne, kde sami senioři připravili bohatý program. Nebyla nouze o dobré výkony, které dokázali přítomní ocenit potleskem.
Tradičně jsme neopomněli návštěvu kina i baletu v Moravském divadle. Na další období plánujeme
výlet do muzea G. Frištenského v Litovli. Před prázdninami budeme ještě dělat tradiční každoroční opékání. Jsme rádi, že se můžeme stále setkávat, popovídat si i poznat nové věci v blízkém i širokém okolí.
Počátkem září 2019 nás čeká soutěž družstev Klubů seniorů, kterou pro nás jako každoročně zajišťuje
Městská policie.
Hezký čas nastávajícího léta a prázdnin vám všem
přeje vedoucí Klubu seniorů F. Prášilová /fp/

Městská policie má své webové stránky podívejte se na https//mpolomouc.cz/
Tak jako v celém Olomouci i v obvodu městské části Radíkov působí hlídky příslušníků MP s cílem nejen kontrolovat, zda ze strany občanů i návštěvníků Radíkova
nedochází k porušování zásad slušného chování, dodržování parkování na tomu určených místech i dodržování rychlosti na místních komunikacích, ale i poradit.
Na stránkách MP najdete:
-preventivní rady
-další informace týkající se dopravy ve městě Olomouci
-postup při nálezu opuštěného zvířete
-linka důvěry a řešení krizových situací
-registr kol
-doporučení pro řádné zabezpečení domu
-jak se bránit kapsářům a nedat jim šanci
-problematika dětí a neznámé osoby a další potřebné rady……
Neváhejte a nahlédněte na stránky MP, určitě je rychlejší řešit problémy cestou městské policie,
která je dalece operativnější, než cestou předsedy nebo dalších členů KMČ. (zpracováno místní KMČ)
Bc. Petr Čunderle, DiS
tiskový mluvčí
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561
+420 606 760 814
email: petr.cunderle@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz
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„Co jste hasiči, co jste dělali“: Připravujeme Netradiční mezinárodní hasičskou, chceme zabodovat. Užijeme si prázdniny a se svou rodinou na dovolenou i výlety do neznámých
končin. Připravujeme další akce dle našeho ročního plánu…
Tradiční předprázdninový výlet je plánován na sobotu 29. června Mladými hasiči. Pojede se tentokráte vlakem s cílem Lysá hora. Více informací
poskytne Zuzka Snášelová, u které se můžete nahlásit.
DATUM
15. červen
22. červen
29. červen

13. červenec

27. červenec

AKCE 2019
13. ročník Netradiční mezinárodní hasičské soutěže
na vodárenské nádrži v Radíkově
135 let SDH Holice – oslavy
Výlet Mladých hasičů a přátel SDH
PRÁZDNINY
Narozeninová sobota – prázdninové prase
Rafty s hasiči
ŽENATÍ – SVOBODNÍ – místní fotbalové derby

Pořádá
SDH

MH

SDH
SDH
SDH

Hasičská soutěž O pohár starosty Kobylí
SDH Lošov – Netradiční soutěž

srpen

Litovelský otvírák (požární dozor)

31. srpen

RUSOVCE 2019 (SK), soutěž s historickou technikou

SDH

Ahoj prázdniny - Radíkov

SDH a MH

7. září

SDH

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz
/ pb, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/

INZERCE – NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM.
Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší prodejny.
K dispozici je i 6 parkovacích míst před prodejnou,
další poblíž. Možnost platby nákupů kartou.
Skončily poslední záchvěvy jara a je tu léto v plné parádě.
Do Radíkova se vrátili chataři, chalupáři i turisté a věříme, že
i oni budou u nás nakupovat. Určitě Vás uspokojí i nabídka
nápojů všeho druhu, které pomohou uhasit letní žízeň. Najde
se něco i na grilování.
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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