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

Památný strom „Křížkův dóbek“ čeká
na svou záchranu – odborné ošetření …
Foto z března 2019. Více na str. 3 ….

„Křížkův dóbek“ v červnu 1993….
Nakreslil pan Bábler ze Samotíšek.
I děti běžely 15.2.2020
svou malou „Radíkovskou 15“.

Krásné svátky Velikonoc 2020 přeje všem
KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov
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Počátkem března začali rybáři
zarybňovat přehradu.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města
Olomouce projednaly (výběr):
27.1.2020 – 37. RMO
-majetkoprávní záležitosti
odboru mjpr.
-Dopravní řídící ústředna
Olomouc, závěrečné vyúčtování projektu.
-majetkoprávní záležitostiodboru investic.
-rozpočtové změny 2020
-veliké opravy komunikací
2020.
-dotace v oblasti kultury 2020.
-Ceny města Olomouce.
-Koncepce veřejných prostranství.
10.2.2020 – 38. RMO
-veřejná zakázka č. 20012 – ZŠ Svatý Kopeček, odborné učebny, tělocvična, stropy.
-veřejná zakázka č. 19182 nová pobočka Knihovny
města Olomouce na ul. Trnkova.
-rozpočtové změny 2020.
-koordinace staveb most M7, TT 8.května a PPO II.
-aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice-Samotišky.
-Multifunkční hala Olomouc – informace o dalším
postupu.
-příprava úsporných opatření.
-služby městských společností a organizací, kompetence odborů.
-žádosti o dotace pro jednotky SDH v r. 2020.
-kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 3.
-výjimka z alkoholu pro městské akce v 1. pololetí
2020.
12.2.2020 – 39. RMO
-veřejná zakázka č.19125 – „Tramvajová trať 8.
května“, zadání.
24.2.2020 – 40. RMO
-majetkoprávní, Droždín okružní křižovatka, smlouva o spolupráci, zadání.
-rozpočtové změny r. 2020.
-nová vozovna DPMO a.s. – výhledová studie.
-dotace města v oblasti tvorby a ochrany ŽP.
-dotace města v oblasti sportu.
-Cena města Olomouce 2019.
-OZV, kterou se doplňuje OZV č.18/2019 o nočním
klidu.
-žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a
žebrání na veřejném prostranství
2.3.2020 – 41. RMO
-veřejná zakázka, nákup 2 vozidel pro MPO.
-předzahrádky.
-veřejná zakázka – nákup ochranných prostředků a
další opatření související s šířením koronaviru.
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18.3.2020 – 42.RMO
-příprava SMOl na ekonomické dopady související
s COVID-19.
-dodávka respirátorů, přímá zakázka.
23.3.2020 – 43.RMO
-zakázka na nákup nízkopodlažních autobusů.
-oprava tramvajové trati, křižovatka nám. HrdinůLegionářská.
-tramvajová trať Nové Sady-Povel, zrušení zakázky.
-analýza dopadu COVID-19 na možnost provozování komerčních prostor (usnesení vlády ČR).
-svěření části působnosti RMO odborů investic,
ochrany, cestovního ruchu, kultury a sportu MMOl.
-stav a rizika staveb související s COVID-19.
9.3.2020 – 9. ZMO
-majetkoprávní záležitosti.
-rozpočtové změny 2019, 2020.
-Strategický plán rozvoje města Olomouce.
-Program prevence kriminality.
-OZV, kterou se mění OZV č. 18/2019 o nočním
klidu.
-Cena města Olomouce za r. 2019 a Cena za počin
r. 2019.
-individuální dotace – farnost sv. Mořice Olomouc a
farnost sv. Michala Olomouc z rozpočtu města
2020.
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 (výběr)
Únor 2020 (3.2.)
-kontrola plnění usnesení ze
dne 6.1.2020.
-informace k naplnění akce
„Estetizace 2020“, nacenění
opravných prací na MK provedeno TSMO a.s.
-KMČ souhlasila s 50% úhradou nákladů na sběrovou sobotu, termín ani konečné rozhodnutí SMOl doposud není…
-proběhne akce Ukliďme Česko, termín 4.4.2020.-
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-běží projekt „Modernizace výstražného a informačního systému ochrany města“, MČ Radíkov realizace do konce 3. čtvrtletí.
-proběhne v dubnu výjezdní zasedání RMO v KD
Lošov pro KMČ Droždín, Lošov a Radíkov.
-KMČ navrhuje klasickou sběrovou sobotu na parkovišti Pujmanové s tím, že dovoz si zabezpečí občané sami za dohledu pracovníků TSMO a.s.
Březen 2020 (2.3.)
-kontrola usnesení z 3.2.2020.
-problematika opravy ul. Na Suchých loukách, nemožnost směny pozemků, bude nutné projednat
provizorní řešení s odd. majetkové správy a údržby
MK. Nutná schůzka s příslušným odborem MMOl.
-požadavek na SMOl cestou odd. KMČ a DP ve věci
uplatnění požadavku do rozpočtu SMOl r. 2021 na
pokračování přípravy investiční akce „HZ Radíkov,
víceúčelový objekt“ (zadání zpracování PD stavby).
-odeslání tabulky „Estetizace 2020“ v termínu
28.2.2020.
-problematika „sběrových sobot v rámci SMOL stále
neuzavřena“..
-25.2. schůzka předsedy KMČ s garantem KMČ
RNDr. Šnevajsem ve věci HZ Radíkov, víceúčelový
objekt.

-27.2.2020 jednání na služebně MP Olomouc na
Sv. Kopečku za účasti zástupců KMČ Lošov, Radíkov a Sv. Kopeček, zástupců MP a PČR Velká Bystřice.
-řešení ošetření památného stromu „Křížkův dóbek“, cestou dotace MŽP. Žádost nutno podat do
16.3.2020 cestou AOPK.
Plán jednání KMČ v r. 2020
(pondělí 19,00 hod.)
6. dubna
4. května
8. června
13. července
3. srpna
7. září
5. října
2. listopadu
7. 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/

PODAŘÍ SE ZAJISTIT OŠETŘENÍ RADÍKOVSKÉHO PAMÁTNÉHO STROMU „KŘÍŽKŮV
DÓBEK“ ?

Doubek v létě a v zimě kolem roku 1995…

Něco z historie a odborné údaje: V roce 2006 vydal odbor MMOL publikaci „Památné stromy města
Olomouce“, ze které jsou použity i publikované fotografie. Strom i dnes vytváří velice zajímavou dominantu celého okolí.
Památným stromem byl dub vyhlášen v roce 2002, tehdy odhad stáří 250 roků, přepočteno na
dnešní dobu je starý cca 268 let. Jde o dub letní na k.ú. Radíkov u Olomouce na soukromém pozemku
p.č. 146. Ve stromě je rozsáhlá otevřená dutina způsobená třemi požáry od blesku. V roce 2006 byl
obvod kmene 420 cm, výška stromu 11 m, výška koruny 7 m, šířka koruny 18 m. V několika posledních
letech byl strom napaden cizopasnou rostlinou - ochmetem.
KMČ MČ Radíkov se snažila v roce 2019 iniciovat odborné ošetření tohoto památného stromu cestou MMOl a to Ing. Štěpánkové, která zajistila u odborné organizace v Ústí nad Orlicí zpracování odborného mapování stávajícího stavu a „Návrh opatření…„ na ošetření stromu. Náklady byly vyčísleny ve
výši cca 9 000,- Kč. KMČ po odborné stránce spolupracovala dále s AOPK p. Ing. Krejčovou. Bohužel
MMOl nemůže „investovat“ do soukromého majetku, a tak AOPK poradila jít cestou žádosti o poskytnutí
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dotace na MŽP pro fyzickou osobu. Žádost na MŽP byla v termínu do 16.března 2020 odeslána. Se
souhlasem majitelů parcely a stromu se bude řešit finanční úhrada přes fyzickou osobu. Akce je v běhu,
pokud bude dotace přidělena, tak ošetření stromu by mělo proběhnout počátkem IV/4 2020.
/zv/

RYBÁŘI POČÁTKEM BŘEZNA DOVEZLI DO RADÍKOVSKÉ PŘEHRADY KAPRY ZE
SÁDEK V TOVAČOVĚ.
Touto akcí bylo
zahájeno
postupné zarybňování, které by
mělo v dohledné
době pokračovat
dovozem dalších
druhů
ryb,
včetně ryb odlovených po vypuštění nádrže ..

Odlov 5.září 2019
Platí zcela určitě zásada,
že když se vyloví, je třeba zase zarybnit…

POČASÍ
ÚNOR 2020
V únoru napršelo 57,8 mm srážek, z toho v jeden den 13,7 mm a to 4.2. Vyskytlo se i sněžení, ale
teploty nad nulou, dokonce v některé dny přesahovaly 10 stupňů Celsia, nedovolily vytvořit souvislou
sněhovou pokrývku. Dlouhodobé sucho pokračuje. Teplotně byl únor vysoko nad dlouhodobým průměrem.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
57,8
13,7
4.2.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
3
11,6
1.2.
- 5,9
9.2.
BŘEZEN 2020
Březen sice končí až za tři dny, ale předpověď nepředpokládá výraznou změnu hodnot. Tento měsíc
měl blízko k aprílovému počasí, střídaly se dny s teplotami kolem nuly a následovaly teploty přes deset
stupňů. Dokonce napadal sníh do rozkvetlých jarních květin. I tak to byl další teplotně nadprůměrný
měsíc. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc.
srážky
teplota

celkem za měsíc v [mm]
33,5
průměrná teplota ve [°C]
3,6

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub
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největší úhrn za den
12,6
max. [°C]
den
17,5
19.3.

den
2.3.
min. [°C]
- 3,4

den
15.3.

/jb/
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LIECHTENSTEINOVY PAMĚTNÍ DESKY U ZDIMĚŘSKÉ HÁJENKY
Ve zpravodaji č. 6 z roku 2010 a č.1 z roku 2011 je článek o
tak zvaných jubilejních kamenech, které jsou vedle cesty z Posluchova do Radíkova u bývalé Johnovy hájenky, hned nad zanedbanou studánkou v břehu u cesty.
Pokud si chcete články znovu připomenout a nemáte staré výtisky Zpravodaje, najdete je na webových stránkách města Olomouce v menu - Samospráva, Komise městských částí, KMČ č.
21 Radíkov: https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10866/zpravodaj-2010-06.cs.pdf
Nenápadný pomníček sestává ze dvou břidlicových desek.
Starší z nich nese latinský nápis s arabskými a římskými číslicemi, mladší pak text latinsko-německý s římskými číslicemi.
Větší, starší deska v pozadí říká: Doubrava knížete Johana k
oslavě čtyřicátého výročí vlády, 12. listopadu 1898. Menší deska v popředí, která je kamenicky důkladněji zpracovaná, hlásá: padesátileté jubileum vlády 1908. Jde tedy o jakýsi doplněk, - aktualizaci z doby
před více než sto lety. Desky byly do nedávna špatně čitelné. Dnes „září“ novotou. Zasloužila se o to
KMČ Lošov, která zaplatila renovaci jejich místnímu kameníkovi. Pokud se podaří Lichtenštejnům vyhrát
žaloby na vrácení majetků, mezi které paří i lesy v okolí Radíkova, tak tento počin kníže z a na Lichtenštejnu, vévoda opavský a krnovský, hrabě rietberský, panovník domu z a na Lichtenštejnu - Johannes
Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marco d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein, určitě ocení.

/jb/
VÝROČÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
Dne 15.3. uplynulo 81 let od obsazení ČSR fašisty a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Předcházelo tomu obsazení tzv. Sudet 1.10.1938. První hranice byla vedena severovýchodně od Radíkova.
Táhla se od Lošova po okrajích lesa, Radíkova se nejblíž dotkla v oblasti Špitálu (konec ul. Zedníkova),
tvořil ji prakticky plot pozemků rodiny Pospíšilových a Eichlerových. Dále pokračovala po hranici lesa
Pod Bořím a směrem k Vésce. Později byla hranice přesunuta do oblasti Zdiměře. Johnova hájenka
byla ještě v republice a dům rodiny Hanákových byl už v Německu. Dělníci z továrny Mora dostali propustky a při cestě do práce do Mariánského údolí a Hluboček překračovali hranici. Tento stav trval až
do obsazení zbytku republiky v březnu 1939.
/jb/

VÍTE, ŽE . . . .
… na Horním hřišti byl dle příslibu MMOl doplněn provozní řád hřiště. S ohledem na různá omezení daná situací s koronavirem je přístup na dětská hřiště i sportoviště ve městě Olomouci zakázán do odvolání….
…..s novou výstavbou rodinných domů v Radíkově,
kde je na místní poměry hodně malých dětí bude třeba
řešit i prostory pro dětské hry….
…… Radíkovská 15 se v rámci Olomoucké ligy stovkařů běžela v sobotu 15.2.2020. Pořadatelem byla
firma IRICO Olomouc. Počasí se vydařilo. V kategorii
mužů do 59 roků se běhu na trati 14,8 km (2 okruhy)
účastnilo na částečně krosové trati 73 běžců. Ve druhé
kategorii muži nad 59 roků a ženy se běželo na trati
v délce 7,4 km (1 okruh). V této skupině běžců a běžkyň zvítězila Petra Kamínková ze Sv. Kopečka
v čase 00:32:33. ……
/zv/

Sdělení občanům pro rok 2020
Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově:
MIMO PROVOZ – do odvolání.
POPLATKY PRO MMOL (popelnice, pejsci) je možné řešit JEN
PŘES ÚČET - do odvolání.
1) Parkujte, prosím, v souladu s dopravními předpisy především na svých parcelách a nikoliv na zelených plochách. Pokud
budou parkovat auta nevhodně, nebude zimní údržba ve vaší ulici prováděna.
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Pamatujte na to, že i do Radíkova zajíždí i Policie ČR, kontroluje parkování i dodržování dopravních
předpisů, stejně tak své povinnosti plní i Městská policie Olomouc. Na Malinovského ulici omezujete i
MHD.
2) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova je obnoven od dubna
2020. Dodržujte pokyny uvedené na tabuli v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam nepatří,
nebudou odváženy. Vystavujete se riziku finančního postihu.
3) Svoz komunálního odpadu i v roce 2020 probíhá v 14-ti denním režimu středa - sudé týdny.
4) Svoz bioodpadu v roce 2020: Pravidelný svoz je v 14-ti denním režimu, vždy v pátek – liché týdny.
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.

5) UZAVŘENÍ SBĚROVÝCH DVORŮ TSMO A.S. (OD 16.3.2020 – do odvolání)
V souvislosti s bezpečnostními opatřeními proti šíření koronaviru jsou od 16.3.2020 13:00 do 24.3.2020
?? sběrové dvory uzavřeny. O termínu obnovení provozu budeme občany informovat prostřednictvím
www.tsmo.cz nebo tel. 585 700 035.
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.
Svoz 2020 od RD: úterý – lichý týden papír: 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8.,
8.9., 6.10., 3.11.,1.12., 29.12.
Svoz 2020 od RD: úterý – lichý týden plasty: 7.4., 5.5., 2.6.,30.6., 28.7.,
25.8., 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.
Sběrové soboty 2020 : V současné době hledá SMOl úsporný systém nakládání s odpady. Občané jsou průběžně informováni i v Olomouckých listech č. 2/2012.
Se svými dotazy a problémy s údržbou se prosím obracejte na uvedená tel. Čísla anebo přímo na
TSMO a.s., které budou nadále operativně řešit vaše požadavky. Závěrem připomínáme rychlou a pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy VO, závady na místní komunikaci apod. – prostřednictvím formuláře hlášení závad na www.tsmo.cz. Na webových stránkách můžete sledovat i aktuality z TSMO a.s.

Místní knihovna – v současné době mimo provoz
(do odvolání) .
I v mimořádné době můžete nahlédnou doma na webové stránky
http://www.kmol.cz/radikov. Určitě najdete něco, co jste ještě nečetli
a půjčíte si po opětovném otevření knihovny.
/zv/

Klub seniorů Radíkov informuje:

Klub seniorů se naposledy sešel
před zastavením činnosti KS 11. března. Byla opětovně hojná účast i příležitost si popovídat, ale i popřát
oslavencům. Tentokráte svá životní jubilea oslavily v únoru paní Večeřová a v březnu paní Schwarzová.
Děkujeme panu Dosedělovi za fotky a budeme se těšit, až se po ozdravění prostředí ve kterém v současné době žijeme, opět všichni s radostí sejdeme …..
KLUB MIMO PROVOZ – do odvolání.
Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová
/fp/
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Městská policie má své webové stránky, podívejte se na
https//mp-olomouc.cz/
Co se událo v Radíkově
První čtvrtletí roku 2020 je již za námi, a tak můžeme uplynulé období zhodnotit
z pohledu Městské policie Olomouc. Za první tři měsíce jsme řešili v Radíkově tři
oznámení, kdy oproti stejnému období loňského roku je zde nárůst o dvě oznámení.
První oznámení souviselo s veřejným pořádkem, kdy si lidé stěžovali na „podivného“
muže pohybujícího se u autobusové zastávky na ulici Malinovského. Strážníci prověrkou oznámení zjistili,
že se muž ve věku kolem čtyřiceti let žádného protiprávního jednání nedopouští, a tak se vše obešlo bez
dalšího řešení. Zbývající dva případy se týkaly volného pohybu psů na ulicích Lošovská a Na Pevnůstce.
V prvním případě se podařilo kontaktovat majitelku a věc se vyřešila na místě. Druhý případ bohužel
skončil odchycením a následným převozem psa do útulku v Olomouci – Neředíně, jelikož se nepodařilo
dohledat jeho majitele.
Co dělat, když pes uteče:
- pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat a nahlaste ztrátu,
- kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnice,
- navštivte cvičiště, kluby a místa, kde se schází pejskaři,
- využijte sociální sítě,
- obvolejte místní útulky pro zvířata.
Co dělat v případě nálezu psa:
- kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa na místě převezmou a předají ho do příslušného
útulku,
- pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli.
- pokud se k Vám přidal pes a nevidíte majitele, zkuste nejprve chvíli počkat na místě, až poté zvažujte
další kroky.
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814
petr.cunderle@mp-olomouc.cz
www.mp-olomouc.cz

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Začátkem března proběhla ve zbrojnici
členská schůze. I přes pohnutou dobu jednání směřovalo k zabezpečení
a organizaci plánovaných akcí v souladu s plánem akcí do
30.6.2020…Jaká bude skutečnost, uvidíme…..
V první dekádě března proběhla členská schůze místního SDH Ol.-Radíkov, byl sepsán zápis. Všichni přítomní ještě věřili, že COVID 19 se nás až tak nedotkne. Naplánovalo se, co kdo zajistí na původně plánované akce a věřili jsme tomu, že akce přece jenom nějak
proběhnou. Běh událostí s koronavirem se stal celosvětovou záležitostí, zasáhl nejen ČR, ale i Olomoucký kraj, město Olomouc i MČ Radíkov….. Můžeme jen čekat, že v nějakém časovém horizontu se
vše opět narovná, ale kdy, to je otázkou.
/zv/
BUDE – NEBUDE, sledujte místní informace
DATUM
duben
25. duben
květen
9. květen
16. květen
30. květen
19.-20. červen
27. červen

AKCE ROKU 2020 – 1. pololetí
Sběr šrotu /termín bude upřesněn/
Hodové posezení – hřiště za prodejnou
Okrsková kola – dospělí SDH
Okresní kolo Plamen
Branný běh rodiče s dětmi
Hasičský pochod kolem Radíkova
14. ročník Netradiční hasičské soutěže
Výlet /kam, bude upřesněno/– před prázdninami

Pořádá
SDH Ol.-Radíkov
SDH Ol.-Radíkov
Sbory okrsku
Mladí hasiči
Mladí hasiči
SDH Ol.-Radíkov
SDH Ol.-Radíkov
Mladí hasiči

Poznámka: Termíny akcí budou postupně doplněny a upřesňovány, více na www.sdh-radikov.estranky.cz
/ km, am, zv, web. Stránky SDH, pro Zpr. upravil zv/
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OD 2.3 DO 9.3. 2020 BYLA MÍSTNÍ PRODEJNA HRUŠKA UZAVŘENA. PROVOZOVATEL
PRODEJNY PROVEDL VYMALOVÁNÍ PRODEJNÍCH PROSTOR A OSAZENÍ NEJEN NOVÝCH
REGÁLŮ NA ZBOŽÍ, ALE I NOVÉ CHLADÍCÍ VITRÍNY I MRAZÍCÍ BOXY, POKLADNU.
S očekáváním se po
týdenní pauze vrátili
zákazníci do nového
interiéru
prodejny.
Příjemné a nové prostředí, nová pokladna
s pásem, ale i změny
v umístění některého
zboží. Je jen otázkou
krátkého času si na
umístění jednotlivých
druhů zboží zvyknout. Prodavačky rády poradí. Obchodnímu řetězci firmě
Hruška je třeba poděkovat za investici do vybavení, které se
změnilo po mnoha letech k naší spokojenosti. Po výstavbě v akci Z se prodejna otvírala v roce 1992. V současné
době je personál prodejny stabilizován a o zákazníky se starají vedoucí Dagmar Mlíchová, prodavačky Lucie

Niezgodová a Eva Kubátová. S připomínkami k zásobování se obraťte na vedoucí prodejny, určitě zkusí
vše projednat s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje. I nyní platí, že vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší prodejny. K dispozici je 6 parkovacích míst před prodejnou, další poblíž. Je
zde možnost platby nákupů kartou.
Po opatření státu se i u nás v Radíkově chodí do prodejny s rouškami….
/zv/

Ohlédnutí za velikonočními zvyky
2019.
Chození na jedličku a na klapač…

Radíkovské hody, které se váží ke svátku patrona obce sv. Jiřího, budou letos 26. dubna. Žel, asi jen v rodinném kruhu.
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: Jan Bednář, Jan Zvěřina.
Foto: Jan Bednář, Jan Zvěřina, Josef Doseděl.
Adresa: KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov, 779 00 Olomouc - Radíkov.
Zpravodaj je i na http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
Tel: 603 289 581, e-mail: jan.bednar@atlas.cz, jan.zverina@email.cz, kmc21@olomouc.eu,
Tisk: PROPERUS s.r.o. Šlechtitelů 1, Olomouc 772 00
Uzávěrka 30.3.2020 - vychází: 7.4.2020
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