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

/VE STÍNU CORONAVIROVÉ DOBY/ 
 

      
 
      S ohledem na vydaná opatření vlády (covid-19) byly letošní akce Veliko-
noc na Horním náměstí v Olomouci minimalizovány. Výzdoba i tak potěšila 
nejen děti, ale i občany a návštěvníky Olomouce.     

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Velikonoce na fotkách 
z roku 2018 připomínají ob-
dobí, kdy radíkovské holky 
chodily na jedličku a kluci 
na klapač.  
Docela nám děti vyrostly ve 
slečny a kluci v pořádné 
chlapy.   
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města 
Olomouce projednaly (výběr): 

 
8.2.2021 – 72. RMO  
-majetkoprávní záležitosti, 
pachtovní smlouva mezi ZD 
Unčovice a odb. majetko-
právním (vč. k.ú. Radíkov u 
Olomouce) 
-majetkoprávní záležitosti 
odbor investic. 
-veř. zakázka č.20176 – Ma-
sarykova třída most M10 
přes řeku Bystřici. 

-rozpočtové změny 2021. 
-předzahrádky. 
-bezplatná přeprava doprovodu dítěte do 3 let. 
-podání žádosti o dotaci z Norských fondů. 
-označování provozoven a reklam v MPR Olomouc. 
-ZOO Olomouc – souhlas s investiční akcí „Vý-
stavba stánku s občerstvením“. 
-žádost o dotace pro jednotky SDH v roce 2021.  
-dotace v sociální oblasti. 
 
22.2.2021 – 73. RMO 
-majetkoprávní záležitosti. 
-provozní správa AQP 2020. 
-rekonstrukce sportoviště – plavecký stadion Olo-
mouc. 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
-Selské náměstí, úprava veřejného prostoru kolem 
kostela. 
-tramvajová trať II. etapa. 
-OZV, kterou se mění OZV č.17/2019 o místním po-
platku za užívání veřejných prostranství. 
-sušárna kalů na ČOV Olomouc. 
-program regenerace MPR. 
-OZV o nočním klidu. 
-dotace v oblasti sportu. 
-Cena města Olomouce 2020. 
 
3.3.2021 – 74. RMO 
-nákup ochranných pomůcek pro SMOl, přímé jed-
nání. 
-veřejná zakázka, nákup testů COVID 19 pro akci-
ové společnosti.  
 
8.3.2021 – 75. RMO  
-rozpočtové změny 2021. 
-dohoda o splátkovém kalendáři. 
 
15.3.2021 – 76. RMO  
-majetkoprávní záležitosti. 
-majetkoprávní záležitosti odboru investic, měnírna 
Západ, lesní cesta U Hájenky. 
-rozpočtové změny 2021. 
-katalog služeb akciových společností SMO a.s. 
-předzahrádky 2021. 
-vyúčtování MHD dopravce DPMO za rok 2020. 
-příprava lokalit pro dětská hřiště 2022. 

-dotace v oblasti zahraničních aktivit. 
-aktivity města v oblasti bezdomovectví. 
 
24.3.2021 – 77. RMO   
-veřejná zakázka – Zimní stadion, oprava střechy. 
-veřejná zakázka – Chválkovická, vedení cyklis-
tické stezky, SO 801 Sadové náměstí. 
 
31.3.2021 – 78. RMO   
-nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO 
a.s. pro rok 2021-2022. 
-zadávací řízení – měnírna Západ. 
-zimní stadion, oprava střechy (dotační program). 
-veřejné osvětlení ul. Dalimilova Chomoutov. 
-tř. Míru – Neředínský, úprava křižovatky 
 
14.12.2020 - 14. ZMO 
-majetkoprávní záležitosti odb. investic. 
-rozpočtové změny 2020. 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2021. 
-střednědobý výhled rozpočtů na rok 2022–2024. 
-plán obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
SMOl na období 2020-2029. 
-OZV o nočním klidu. 
-OZV o cenové mapě. 
-zpráva o činnosti krizového štábu SMOl. 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetko-
právní, 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 souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vol- 
ném 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 (výběr) 

     
Plán jednání KMČ v r. 2021 

(pondělí 19,00 hod.)  
Mimořádně dálkové jednání                                                         

12.dubna           6.září 
  3.května          4.října  
  7.června          1.listopadu    
 12.července      6.prosince 
   2.srpna 

 
Březen (02.03.-07.03.2021 Dálkové jednání KMČ) 
Přidělení finančních prostředků KMČ na rok 2021  
-135 000,- Kč  (provoz komise MČ) 
-300 000,- Kč estetizace (zeleň, osvětlení, měření 
rychlosti apod.) 
-200 000,-Kč opravy komunikací dle rozhodnutí 
KMČ.  
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-předání podkladů k HZ a k hřišti na MMOl 
Bc.Horňákové. 
-27.3. proběhla akce „Ukliďme Česko“ v okolí 
Radíkova 
--místní SDH Ol.-Radíkov předpokládá sběr 
kovového odpadu.  
-firma CETIN připravuje v Radíkově realizaci 
pokládky optického kabelu pro rychlý internet 
v délce cca 1300 m. 
 
Duben (06.04.-09.04.2021 Dálkové jednání KMČ) 
- dne 27.3.2021 byla zorganizována p. Alešem Mor-
bitzerem akce „Ukliďme Česko“ s podporou Ing. Ja-
sinského (vybavení – kleště, pytle a odvoz od-
padků) a TSMO a.s. Byla zvolena forma rodinné po-
chůzky (rodiče a jejich děti) ve stanovených úsecích 
se zaměřením na cesty a lesy kolem Radíkova. 
-svátky jara Velikonoce s ohledem na omezení vy-
daná vládními nařízeními (coronavir 19) byly bez 
tradičních pochůzek děvčat na jedličku, klukům od-
padlo i klapání. Tradici Velikonoc připomněly jen ve-
likonoční výzdoby předzahrádek rodinných domů a 
probouzející příroda.      
-SNO a.s. s odbornou firmou dne 15.3.2021 se pro-
vedla na prodejně HRUŠKA výměna plynového 
kotle, který po 21 letech dosloužil.  
-místní SDH Ol.-Radíkov připraví sběr kovového 
odpadu tradičním způsobem (svoz od občanů) dle 
možných podmínek daných krizovým stavem. Akce 
bude včas oznámena a plakátována. 

-KMČ i přes omezené finanční prostředky pro rok 
2021 prověřuje možnost uspořádat podzimní sběro-
vou sobotu září/říjen. Vše v jednání. KMČ se vyjádří 
k ceně s ohledem na redukovaný rozpočet KMČ na 
rok 2021. 
-dne 1.3.2021 proběhla pochůzka s projektantem a 
zástupci firmy CETIN v trase budoucí pokládky op-
tokabelu („rychlý internet“) v MČ Radíkov. Dojde 
k pokládce optického kabelu od telekomunikační 
věže nad Radíkovem napříč MČ Radíkov k panelu 
(rozvaděči) na okraji Radíkova v místě odbočení ul. 
Na Suchých loukách (cca 1 300 m).    
-proběhlo místní šetření s vedoucím úseku veř. 
osvětlení TSMO p. Svitavským. Byly upřesněny 
sloupy (20 ks), na kterých dojde k výměně starých 
osvětlovacích těles za úsporná ledková svítidla.   
-předpokládáme v roce 2021 výsadbu zeleně na 
ploše mezi točnou a parkovištěm (ul. Pujmanové).    
- dochází k přeplňování kontejnerů plasty a papírem 
na konci ul. Malinovského. K ukládání vytříděných 
odpadů z domácností využívejte stání kontejnerů i 
na točně autobusů a u prodejny Hruška. Požádejte 
si, prosím, TSMO a.s. o pojízdné nádoby na papír a 
plasty k umístění na svůj pozemek k RD. 
 
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/     
                                                                            

„UKLIĎME ČESKO“ - ÚKLID LESA KOLEM RADÍKOVA 2021 – SDH OL-RADÍKOV 
27. 3. 2021 se náš sbor popáté připojil k celorepublikové 
akci „Ukliďme Česko“, kterou koordinuje Český svaz 
ochránců přírody. Letos se podobných úklidů napříč re-
publikou konalo 1505. Pro špatnou covidovou situaci jsme 
na akci nedělali velkou reklamu a spolehli se jen na pravi-
delné účastníky. Ti pouze v rodinných skupinkách vyrazili 
do přidělené části lesa. 
  Hlavní úklidovou silou byla naše mládež. Radíkovské 
mladé hasiče doplnily děti z naší obce  
a jejich rodiče. I přes nevlídnou dobu se sešlo 29 dobro-
volníků. Okolní les jsme si tradičně rozdělili na 10 sektorů. 
Na pracovní procházku lesem se vyráželo v 9 hodin a 
v 11:00 se začal odpad svážet ze sběrných míst k ob-
chodu, kde došlo k vytřídění plastu, papíru, skla a železa. 
Zbylý odpad byl naložen na kontejner, který opět zdarma 
přistavily Technické služby města Olomouc a poté se 

mohlo jít na oběd. 
Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a 
pomohli uklidit okolí Radíkova! Děkujeme!                       Vytříděný odpad k odvozu pro TSMO a.s. 
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Kolik času trvá rozložení: 

- igelitový sáček    30 let, - pet láhev 60-80 let 

- sklo nebo polystyrén se nerozloží téměř nikdy                                                                      /am/      

INFORMACE  - SBĚROVÁ SOBOTA 2021 (PODZIM)  
      Vzhledem k úsporným opatřením SMOl nejsou v roce 2021 plánovány tzv. „Sběrové soboty“ - při-
stavení kontejnerů TSMO a.s. do městských částí. Občané mají možnost průběžně odvážet odpad 
(včetně nebezpečného, např. plechovky od barev, zbytky chemických postřiků, prošlé čistící přípravky 
atp.) do sběrových dvorů vlastními dopravními prostředky. Uložení odpadů na sběrový dvůr je zdarma. 
Nejbližší sběrový dvůr je na ulici Chelčického. Pokud potřebujete odvézt velkoobjemový odpad (sedací 
soupravy, skříně apod.) včetně stavebního rumiska, doporučujeme využít služeb nejbližší firmy Smětal 

z Bystrovan (přistavení kontejneru k RD).              
       KMČ byly zkráceny finanční prostředky pro rok 2021. O nacenění svozu jsme požádali TSMO a.s. 
Pokud by proběhl svoz odpadu v čase 3 hodiny od radíkovských občanů náklady byly stanoveny na cca 
65 000,- Kč + DPH, což překračuje rozpočet KMČ.         
       Doporučujeme zpracování bioodpadu (tráva, štěpkování větví apod.) na svém pozemku, případně 
pálení za podmínek stanovených HZS Olomouckého kraje).              

POČASÍ 
Únor 2021 
V únoru napršelo (v tom je i roztátý sníh) 21,4 mm srážek, z toho v jeden den 9,3 mm a to 3.2. Vyskytlo 
se i sněžení, ale teploty nad nulou, dokonce v některé dny přesahovaly 13 stupňů Celsia. Souvislá 
sněhová pokrývka byla od 24.1. do 3.2. a následně od 7.2. do 23.2. Se sněhem 7.2. se k nám dostal 
písek ze Sahary! Povrch sněhové pokrývky byl tmavě žlutý, což se projevilo zejména v závětří. 
Průměrná teplotní odchylka od normálu byla 0,1 °C. Pokud bychom si však měsíc únor rozdělili na 
chladnější část (období 1. – 16. února) a teplejší část (17. – 28. února), rozdíly v průměrné teplotě 
vzduchu i její odchylce od normálu 1981–2010 jsou velké. Chladnější „polovina“ by byla hodnocena jako 
teplotně podnormální a teplejší „polovina“ s průměrnou teplotou vzduchu kolem 3,5 °C dokonce jako 
teplotně mimořádně nadnormální. 

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

21,4 9,3 3.2. 

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

-2,3 13,4 25.2. - 12,2 15.2. 
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Březen 2021 
Srážkově to byl další podprůměrný měsíc, napršela polovina srážek proti loňskému březnu, proti 
dlouhodobému normálu spadlo 45 % srážek. Třetí měsíc roku skončil teplotně jako podprůměrný v 
porovnání s posledními roky, ale spíše slabě. Teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 2001-2020 
činila -1,2 °C. Chladno tedy pokračovalo i v březnu, vyskytlo se poměrně hodně dnů se sněžením nebo 
sněhovými přeháňkami při převládajícím severozápadním proudění. Toto chladnější období bylo 
zakončeno až výrazným oteplením na konci měsíce, kdy padl absolutní březnový rekord. 

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

17,5 4,6 11.3. 

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

2,2 22,2 19.3.  -3,4 31.3. 

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, ČHMÚ            /jb/ 

 
VÍTE, ŽE … 

…… v pátek 26. března ráno v cca 5,30 hod. 
začal nad lesy kolem Radíkova létat vrtulník 
Policie ČR. Důvodem bylo hledání pohřešované 
osoby, které trvalo po dobu téměř 3 hodin. Akce 
byla ukončena cca v 8,10 hod. Houkání sanitky 
potvrzovalo, že osoba byla úspěšne dohle-
dána... 
 ….s příchodem jarního počasí se již tradičně 
na stavědle místní přehrady objevil vodník. Je i 
takovou malou atrakcí především pro děti i  

turisty, kteří v rámci omezení pohybu Radíko-
vem procházejí……  
….. po velikonočních svátcích se ve 14. týdnu 
pustily TSMO a.s. po zimě do úklidu štěrku 
z místních komunikací. Nádoby na posyp byly 
odvezeny týden před Velikonocemi. Zima ale  

stále se ukazovala, i několikráte za den, že se 
vlády ještě nevzdala. Několik chumelenic se 
během  
středy 7. dubna přehnalo nad Radíkovem. 
Ranní teplota až – 5 st. Vlaštovičky stále ještě 
nepřiletěly, ale kolem krmítek na okně bylo 
rušno Opakuje se stále aprílové počasí. 
Příjemné 3 dny sluníčka s teplotami až 24 st. 
ukázaly, že snad bude i tepleji. Je otázkou kdy 
…..   
 

Stavební ruch v lokalitě Na Suchých loukách        Černá skládka v lesním porostu u cesty 
zanechává stopy v okolním lese.                                       ul. Na Suchých lukách 
    Výstavba nových RD v této lokalitě nabývá na intenzitě. Stavební činnost a mechanizace ničí jak 
komunikaci, tak i okolní přírodu (foto vravo nahoře). Takto stavebníci nebo firmy nakládají se stavební 
sutí – ukládají ji do blízkého lesa. KMČ MČ Radíkov i pro letošní rok vyčlenila na opravné práce 
(vyspravení děr ve vozovce) částku 63 000,-Kč. Jde o provizorní řešení především z důvodů, že nejsou 
dořešeny hranice mezi parcelou vozovky a okolní parcelou - lesní pozemek. Zpracovaný investiční záměr 
ukázal náklady na důkladnou opravu/investici ve výši 15 mil Kč. Možnost získání finančních prostředků 
ze strany města je nulová.  
      K tomu je nutné si uvědomit, že cca 1 700 m2 lesních pozemků je neoprávněně užíváno jako komu-
nikace.  Směna pozemků mezi Lesy ČR a zájemcem o lesy kolem Radíkova (Lichensteinové) jsou v 
současné době u soudu ve Štrasburku. Jak nám sdělil revírník p. Novák (Lesy ČR s.p.), začali neukáznění 
občané vyvážet v určitých místech do lesa nejen bio hmotu, ale i rumisko ze své stavební činnosti.  
Předpokládá se umístění fotopasti jako prevenci s ohledem na občany, kteří si přírody neváží.        /zv/ 
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         Výstavba na Suchých loukách                                    Zimní ráno  14.4.2021 -  teplota kolem nuly. 

Sdělení občanům pro rok 2021, PŘIPOMÍNÁME….                                                                                        
 

Detašované pracoviště Magistrátu v Radíkově je opět v provozu 

 i v době koronavirové a má svůj provozní režim: 

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1 

odpoledne 13:00 – 17:00 hod.  

Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata – tel.724 077 333. 

Vybírají se poplatky za popelnice a za psy, a to v dubnu a 

květnu. Platit převodem na účet MMOl v současné době 

nelze.  

     Na pracovišti je možno provést ověřování listin. Pokud potřebujete 

poradit, kde na magistrátě příslušný problém včetně povolování zá-

borů ploch a MK řešit, zajisté se vám dostane odborné rady.  

Nadále probíhá prodej knihy Dějiny Radíkova s cenou 100,- Kč/ks.  
 
1) Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách Radíkova byl obnoven od dubna 2021. Dodržujte 
pokyny uvedené na tabuli v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam nepatří, nebudou odváženy. Vystavujete se 
riziku finančního postihu. 
2) Svoz komunálního odpadu i v roce 2021 probíhá v 14-ti denním režimu středa – liché týdny.  
3) Svoz bioodpadu v roce 2021 byl zahájen 12. března, dále pravidelný svoz je ve 14-ti denním režimu, vždy 
pátek – sudé týdny.     
4) Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle bio nádoby! Takto odložený 
odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.  

Závěrem připomínáme rychlou a pohodlnou možnost pro nahlášení poruchy veřejného osvět-
lení, závady na místních komunikacích apod. – prostřednictvím formuláře hlášení závad 
na www.tsmo.cz. Na webových stránkách můžete sledovat i aktuality z TSMO a.s. 
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD – PAPÍR úterý sudý týden: 18.5.,15.6.,13.7., 10.8., 7.9., 
5.10., 2.11., 30.11., 28.12.     
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD – PLASTY: úterý sudý týden: 4.5., 1.6., 29.6., 27.7.,    

                                 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.   

TSMO a.s. budou v dalším období jaro – podzim 2021 zajišťovat: Údržbu a úklid místních komunikací 
dle měsíčního rozpisu prací (info vitrína na prodejně HRUŠKA). Bude prováděno sečení travních porostů, 
údržba dřevin apod. Budou pokračovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených poža-

davků KMČ MČ Radíkov. Operativně budou řešeny i mimořádné požadavky KMČ a občanů na TSMO a.s. 

Místní knihovna je opět na základě pokynů Knihovny 
města Olomouce otevřena. I v současné mimořádné době 

můžete navštívit každou středu v době od 15–17 hodin místní 
knihovnu. Doma nahlédněte na webové stránky 
http://www.kmol.cz/radikov. a promyslete, co si půjčíte. Určitě na-
jdete něco, co jste ještě nečetli. S knihovnicí je možno se tele-
fonicky spojit na tel. čísle 731 123 078                              /zv/   

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
http://www.kmol.cz/radikov
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Klub seniorů Radíkov se v březnu a dubnu v současné době koronavirové neschází.         
Máme již téměř  měsíc jara  za sebou, ale stále nám připadá, že vše co doba přináší je divné. I to počasí 
je jako na houpačce, chladno převažuje nad teplejšími dny. Svět je úplně jiný, jak jsme si ho představovali 
a naplánovali. Pro danou situaci je těžké stále něco s KS plánovat, když nevíme jaké budou pokyny 
sociálního odd. MMOl.  Náplň na budoucí akce můžeme vymýšlet doma a těšit se na kamarádky a 
kamarády našeho seniorského kolektivu. Moc nám ta partička chybí.  Tu vhodná knížka, programTV a i 
jiné možnosti nám přece jen pomáhají naplnit čas a k tomu ty naše zahrádky a práce kolem domu. 
Zůstáváme přitom ještě skromnější a v nárocích jsme museli ustoupit kulturnímu vyžití a cestování.  
Televizní program je sice bohatý, mnohdy jsou to programy z „našeho mládí“. Také můžeme vzpomínat 
na významné události, které si pamatujem zvláště při prohlížení dobových fotek. Je jistě příjemné si na 
doby minulé zavzpomínat. Většina z nás i s ohledem na své zdraví sleduje plánované očkování a řada 
občanů se nechala naočkovat. Žijeme v naději, že pandemie se zvládne ku prospěchu všech. Jak dlouho 
bude vše trvat nikdo přesně neví. Změny jsou na denním pořádku. Vzdělávání dětí z domova není 
jednoduché. Dětem schází kolektiv. Nám všem nezbývá  než doufat v lepší časy a ve zdraví se těšit každý 
den na společné setkání.                                     Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová      /fp/ 

 Městská policie informuje: i v Radíkově se chatařská sezóna rozjíždí a 
bude v plném proudu 

      V době nejrůznějších koronavirových opatření lidé mnohem častěji opouštějí 

svoje domovy ve městech a uchylují se na své chaty a chalupy, kde mohou v po-
klidu strávit volné chvíle. Nastala tak vhodná doba k připomenutí základních bez-

pečnostních pravidel, aby nám po příjezdu do vlastního rekreačního zařízení, které navštívil nezvaný 
host, nezůstaly jen oči pro pláč. Právě opuštěné chaty a chalupy jsou častým cílem nejrůznějších zlodě-
jíčků nebo osob bez domova, které zde hledají útočiště. Pokud jste našli v chatě stopy po návštěvě zlo-
děje volejte Policii ČR, případně MP. 
Preventivní rady: Pokud opouštíte chatu na delší období, odvezte z chaty drahé vybavení. Není moudré 
nechávat v objektu cenné věci jako elektroniku, nákladné zařízení kuchyně, zahradní techniku apod. 
- udržujte dobré vztahy se sousedy. Mnoho chatařů tráví celý rok na chalupě a díky své všímavosti mohou 
upozornit na nezvyklosti ve svém okolí, či pohyb neznámých a podezřelých osob. 
- do okenních otvorů je dobré pořídit mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla nebo uzamykatelné 
okenice a kování. 
- pokud můžete, kontrolujte objekt alespoň jednou za měsíc, nejlépe však častěji. 
- nezveřejňujte na sociálních sítích místo chaty a informace o vaší nepřítomnosti v rekreačním zařízení. 
                                                                                                               Bc. Petr Čunderle, DiS. 
                                                                                                                                          tiskový mluvčí 
                                                                                                                                 Městská policie Olomouc 

petr.cunderle@mp-olomouc.cz,www.mp-olomouc.cz                                                                                                              

 
„Co jste hasiči, co jste dělali“: Aktivity SDH jsou poplatné stávajícímu kri-
zovému stavu. Sběrová sobota šrotu se vydařila. 
V sobotu 17.4. místní členové SDH Ol.-Radíkov provedli sběr kovového odpadu po ce-
lém Radíkově.  Spokojeni s výsledkem byli občané i hasiči. 

         

mailto:petr.cunderle@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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PRODEJNA HRUŠKA V OLOMOUCI-RADÍKOVĚ VÁS ZVE NEJEN NA NÁKUPY. MŮŽETE ZKUSIT 
SVÉ ŠTĚSTÍ I U TERMINÁLU SAZKY.  

 

   Radíkovská prodejna HRUŠKA a její personál vítá 
své zákazníky na základě mimořádných opatření jen 
s rouškami. Využijte prodejny ke svým nákupům a 
vyhnete se takto kontaktu s dalšími lidmi v prostřed-
cích MHD při přepravě do města za nákupy.  
    Zboží je v prodejně dostatek, personál vám po-
radí a doporučí, kde co najdete.      
Do Radíkova vstoupil provozovatel SAZKY, a to 
do místní prodejny HRUŠKA. U vchodu do pro-
dejny se objevila typická žlutá reklamní koule 
s nápisem SAZKA. V interiéru u pokladny je osa-
zen terminál, s jehož obsluhou jsou prodavačky 
seznámeny. Pak je na vás, jak ho budete využí-
vat a jaké finance přinesete domů rodině. Nejen 

nákup, ale i šťastnou výhru. Je to záležitost provozovatele řetězce prodejen HRUŠKA a vašeho 
štěstí…. 
                                                                                                                                                                  /zv/      
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