PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV
/VE STÍNU LÉTA, DOVOLENÝCH…. a také doby koronavirové/
Místní družstvo mladých hasičů SDH Radíkov využilo
zimní období 2020/2021 ke generální opravě čerpadla ….
…více na str. 7
…

Setkání seniorů..

Měření rychlosti na ul. Malinovského
více na str. 4, …hodně zajímavé…

Diváci nohejbalového turnaje …..
Řešili se i vážné věci…
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města
Olomouce projednaly (výběr):
16.4.2021 – 79. RMO
-změna strategie ITI Olomoucké aglomerace č.1.
-Malá hala – varianty a zadání vize.
21.4.2021 – 80. RMO
-veřejná zakázka č.21026
„Odpadové centrum Olomouc“, zahájení komise.
26.4.2021 – 81. RMO
-majetkoprávní záležitosti
-změna pachtovní smlouvy mezi ZD Unčovice (vč.
k. ú. Radíkov u Olomouce) vše obec Olomouc.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
-veř. zakázka č.21022 – Olomoucké vánoční trhy
2021 – 2025.
-rozpočtové změny 2021.
-Studie úprav veřejného prostranství Foerstrova Dobnerova.
-zastupování SMOl jako účastníka územního řízení.
-nová vozovna DPMO-technicko ekonomická studie.
-předzahrádky.
-změny v komisích.
-organizační záležitosti - testování zaměstnanců
SMOl.
10.5.2021 – 82. RMO.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
-veřejná zakázka č. 21043 Chválkovická – vedení
cyklistické stezky (zadání).
-rozpočtové změny 2021.
-předzahrádky.
-vyúčtování zimní údržby 2020/2021.
-požární ochrana.
-dotace v oblasti cestovního ruchu a informačního
centra.
24.5.2021 – 83. RMO.
-podkladové materiály pro ZMO (7.6.2021).
-majetkoprávní záležitosti – schválení výpůjčky
parc. č. 49/4 vodní plocha v obci Olomouc (MČ Radíkov) pobočnému spolku Český rybářský svaz z.s.,
místní organizace Olomouc.
-zpráva společnosti Moravská vodárenská a.s. za
rok 2020.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
-rozpočtové změny roku 2020.
-OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
-OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č..14/2020 o
místním poplatku z pobytu.
-dražby odtažených vozidel.
-smlouvy o poskytnutí dotace „Program na podporu
JSDH 2021.“

Radíkovský informační zpravodaj 3/2021

-audit investiční akce „Zimní stadion – výměna
osvětlení“.
2.6.2021 – 84.RMO
-Aquapark Olomouc – schválení vkladu do základního kapitálu společnosti.
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)
Plán jednání KMČ v r. 2021
(pondělí 19,00 hod.)
12.července
2. srpna
6.září

4.října
1.listopadu
6.prosince

Květen 2021 (3.5.2021)
-zda bude podzimní sběrová sobota není
rozhodnuto(krácení finančních prostředků KMČ.
-problémy s komunikací komise se SMOl i výběrem
poplatků od občanů.
-rozpracovaná zakázka na 20 ks úsporných LED
svítidel v centru Radíkova.
-prověřování „účinnosti radaru“ na kázeň řidičů
/dodržování rychlosti/.
-proběhlo jednání s mjpr. odborem PhDr. Slezákovou ve věci opravy místní žluté zvonice
(poškozená střecha vichřicí). Provizorně zajištěno,
realizace celkové opravy v roce 2022.
-stále nebyly započaty opravné práce na MK,
dodatečný požadavek na opravu vozovky směr
Radíkov v lokalitě Sv.Kopeček.
Červen 2021 (7.6.2021)
-krátkodobá instalace radaru v MČ Radíkov na ul.
Malinovského, měření rychlosti, vyhodnocení apod.
-jednání
rodiny
Zatloukalových
s odborem
majetkoprávním ve věci přístupu k parcele č.76 kú.
Radíkov u Olomouce.
-záměr ing. Jasinského na umístění černých
kontejnerů 1 100 l do chatových lokalit.
-stížnosti občanů MČ Radíkov na neprovádění seče
trávy TSMO a.s. v obvodu MČ Radíkov.
-požadavek KMČ cestou odd.KMČ a DP na
uvolnění finančních prostředků na zhotovení PD

2

k HZ víceúčelový objekt Náprstkova 1 a vydání
stavebního povolení. Zdůvodnění – zápis KMČ.

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/

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – 5.6.2021
Po dlouhé několikaleté odmlce jsme opět uspořádali v Radíkově nohejbalový turnaj. V minulosti se
těšil velké popularitě a účastnily se ho i týmy z Opavy nebo
Radíkova u Hranic. Početní rekord zúčastněných tříčlenných týmů byl 16.
My jsme i kvůli covidové situaci zvolili turnaj dvojic. To
nám napomohlo obsadit omezenou deseti týmovou kapacitu z místních sportovců a “častých návštěvníků” našeho
Radíkova. Nejistá doba nám neumožnila aktivní propagaci
akce, ale naopak ji ztížila dodržováním nezbytných covidových opatření.
V 9 hodin proběhlo rozlosování do dvou skupin, ze
kterých 8 týmů postoupilo
do čtvrtfinále, které se hrálo
na jeden vítězný set do 15
bodů. Semifinále a finále se již odehrávalo
na 2 vítězné sety, aby vyhrál opravdu ten
nejlepší tým. Hned 5 týmů bylo rodinných
a i tento faktor přinášel do turnaje další náboj. Rodina Špručkova nasadila hned dva
týmy (mladí/staří), kde byla rivalita cítit a
často i slyšet.
Slušně divácky obsazený sportovní
areál za obchodem HRUŠKA mohl kolem
17. hodiny sledovat finálový souboj, kde
znovu obstál a vyhrál tým Moráků (Karel a
Aleš Morbitzerovi, doplněný Pavlem Snášelem. Všechny jejich zápasy od čtvrtfinále byly velice vyrovnané ale v semifinále jejich cesta málem skončila,
přesto se jim povedlo situaci ustát a vybojovat prvenství.
8 z 10 týmů mohlo při troše štěstí pomýšlet na celkové vítězství, a to je určitě dobrá pozvánka na
příští první červnovou sobotu, kdy se snad bude akce opět konat.
Konečné pořadí:
1.místo Moráci, 2. místo Aleš Foukal, Ondřej Koňařík, 3. místo Roman a Milan Špručkovi
SDH Radíkov – nabídka nádob na kovový odpad k RD.
Na podzim a na jaře dělá náš sbor dobrovolných hasičů sběr kovového odpadu. Případným zájemcům nabízíme různé nádoby různých velikostí (sudy, barely
apod.), do kterých v domácnostech můžete postupně odkládat
drobný kovový odpad a tím pomoci našemu sboru a životnímu
prostředí (pokud by tento kovový
odpad končil v popelnici – konzervy, vršky, dráty, hřebíky …).
Nádoby budeme nabízet na našich akcích nebo se můžete přihlásit u Aleše Morbitzera, který
vám ukáže aktuální nabídku a případně si poznačí váš požadavek.
/km, am/
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Rychlí „jezdci“ v Radíkově
Na ulici Malinovského v její horní části zadal Magistrát města Olomouce v týdnu od 18.5. do
25.5.2021 měření rychlosti projíždějících vozidel. Vyhodnocení pak sleduje, kolik vozidel zde rychlost
překračuje, v kterém směru a o kolik. Vznikl docela obsáhlý elaborát (k příp. nahlédnutí u předsedy
KMČ), který detailně mapuje chování řidičů na výjezdu i vjezdu do MČ Radíkov.
Vozidla byla dělena do čtyř kategorií. Na osobní (OS), lehká nákladní (LNA), těžká nákladní vč. autobusů (TNA) a soupravy s návěsy (SOUP). Měření probíhalo průběžně 24 hod. denně po dobu 7- mi
dnů.
Určitě vás bude zajímat, že průměrně naší jedinou příjezdovou komunikací od Sv. Kopečka ulicí
Malinovského do městské části Radíkov denně v součtu vjede a vyjede cca 450 až 750 vozidel,
množství se mění v závislosti na dnech v týdnu. Na to, že Radíkov je neprůjezdná městská část, je to
kupodivu docela velké číslo, i když průjezdnými obcemi na komunikacích vyšší třídy denně může projet
kolem 10 - ti až 20 - ti tisíc aut. Máme tedy určitou výhodu, které bychom si měli vážit.
Je potěšující, že dostatečné množství řidičů se v obci chová zodpovědně a rychlost 50 km/h nepřekračuje. Počet řidičů, kteří padesátku v obci překračují se však stabilně pohybuje mezi 26-31 %. To
znamená, že každý třetí až čtvrtý řidič se zde dopouští dopravního přestupku – příznivé opět je, že
většinou jde pouze o překročení rychlosti o 10 km/h. Pouze cca 5-7 % řidičů pak překračuje povolenou
rychlost o více než 20 km/h. Jsou zde však výjimky, kdy pár řidičů jezdí rychlostmi, které snad ani není
vhodné uvádět.
Lze jen znovu řidiče upozornit, že pro tyto dopravní přestupky platí sazby od 1 000,- do 10 000,- Kč
se ztrátou až do 5 - ti bodů. U posledně jmenovaných by došlo k zákazu řízení na 6–12 měsíců. O
měření rychlosti v obci bude v budoucnu opakovaně zažádáno. Zajímavé také je, že povolená rychlost
je více překračována při výjezdu směrem na Sv. Kopeček, a to téměř u dvojnásobného počtu vozidel
než u těch, co do Radíkova vjíždějí.
Dodržování max. povolené rychlosti je důležité především proto, abychom se v Radíkově ve všech
jejích částech mohli cítit bezpečně, vyjíždět z našich bran beze strachu, že nás někdo bezohledný může
smést, a také aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování nadbytečným hlukem (s vyšší rychlostí se
zvyšuje i emitovaná hlučnost vozidel).
Znovu prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte maximální povolenou rychlost.
(Viz.: http://www.dopravni-pravo.cz/prekroceni-rychlosti/).
/mo/

Poznámka: měření dle možností bude opakované. Bude prováděna analýza výsledků, případně
bude přistoupeno i k úpravě zpomalovacího pruhu na vjezdu do Radíkova.

/kmč/

POČASÍ
Duben 2021
V dubnu napršelo 27,6 mm srážek, což je 62 % normálu. Z toho napršelo nejvíc za jeden den 3,9 mm
a to 29.4. Teplotně byl duben o 0,2 stupně pod dlouhodobým průměrem. V noci na 8.4. napadl sníh.
Teplota klesla ze 17 st. C na 6 st. C a 13.4. celý den sněžilo.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
27,6
3,9
29.4.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
5,9
23,4
1.4.
- 5,1
8.4.
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Květen 2021
Květen vyslyšel přání po dešti a napršelo 126 % dlouhodobého normálu. Dne 12.5. přišla k večeru
bouřka. Ale horší byla bouřka 23.5., která byla provázena deseti minutovým krupobitím. Z hlediska teplot
byl květen stejně jako vloni o 2,2 stupně pod normálem. Snad se naplní pranostika: „chladný máj, v stodole ráj.“
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
93,9
20,4
13.5.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
11,3
26,9
11.5.
- 1,9
8.5.

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, ČHMÚ

/jb/

VÍTE, ŽE …
…… ani ti nejstarší místní občané nepamatují
takto travou zaroslé zelené plochy. Téměř půl
roku je pryč. Sekáči se objevili až koncem
24.týdne, ale sečení není dokončeno.
Mimořádně se podařila zásluhou TSMO a.s.
seč kolem prodejny HRUŠKA pro sportovní hry
a setkání občanů. Komise moc děkuje za
operativní přístup TSMO a.s. k naší akci …
…. čekáme také netrpělivě na zahájení
slíbených opravných prací na místních
komunikacích i na montáž 20 ks nových svítidel
ve středu Radíkova. Budou i další opravné
práce.

…. v přípravě je také tradiční akce „AHOJ
PRÁZDNINY“ nejen pro děti, ale i dospělé.
Akce by měla proběhnout koncem srpna a nebo
počátkem září. Termín bude včas zveřejněn na
plakátech….
…. po chladném jaru na nás v polovině června
nastoupila tropická vedra, teploměry ukazují až
32 st. C. Nastává doba dovolených a tak se dá
vyrazit na výlety, k vodě nebo i do exotických
destinací..

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.
Na pracovišti je možno provést ověřování listin a pokud potřebujete
poradit, kde na magistrátě příslušný problém vyřešit. Při skládce materiálu na plochu města je třeba povolení záboru plochy od SMOl. Zajisté se vám dostane odborné rady i k dalším náležitostem.
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.
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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 osvětlení, 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: 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11.,
30.11., 28.12.
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD – PLASTY: úterý sudý týden: 29.6., 27.7., 24.8., 21.9.,
19.10., 16.11., 14.12.

TSMO a.s. budou v dalším období roku 2021 zajišťovat i údržbu zeleně. Bohužel, první seč trávy
byla zahájena až koncem 24. týdne. Údržbu a úklid místních komunikací probíhá dle měsíčního rozpisu
prací (info vitrína na prodejně HRUŠKA). Snad v dalším období bude prováděno i sečení travních porostů,
údržba dřevin. Doposud nebyly zahájeny ani opravy chodníků a komunikací dle odsouhlasených požadavků
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 najdete něco, co jste ještě nečetli. S knihovnicí je možno se telefonicky spojit na tel. čísle 731 123 078. Knihovna bude uzavřena pouze 28.7.2021. Knihovna města
Olomouce vyhlásila soutěž – viz letáky.
/zv/

Klub seniorů Radíkov se v květnu a červnu scházel v souladu se stanovenými podmínkami.
Již poslední týden v květnu jsme dostali pokyn z MMOl na pozvolné obnovení
činnosti klubů. Proto bylo možno naplánovat řádnou oslavu MDD - dne dětí,
protože i my jsme byli kdysi děti. Ta se mohla uskutečnit jako každý rok na
soukromé zahradě v Samotiškách. Počasí nám přálo, odpoledne se vydařilo
zvláště ve spojení s oslavou pěkného jubilea naší členky a s opékáním buřtů.
S kulturou to rozjíždíme podle možností. Navštívíme provedení lidového
představení, kdy Mor. divadlo se bude presentovat svá nastudovaná představení
v areálu olomouckého parku. Také jsme měli možnost oslavit a se zpožděním
popřát k narozeninám nejstaršímu členu KS i celého
Radíkova.
Pan Josef Schwarz se v 14. března dožil 90 roků.

Přejeme všem i dalším jubilantům pevné zdraví.

. Své narozeniny oslavila s námi i paní Vlasta
Kamínková
Na další období máme zajímavé plány a proto
se budeme v delších intervalech scházet i o
prázdninách. O další zážitky se s vámi podělíme
příště.
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Na závěr bych se chtěla s vámi podělit o nevšední
radost, kterou nám udělal místní občan. Byl to
vskutku pro mě velký zážitek, když na Hodovou pouť
na Posluchov jsem mohla projít celou starou
úvozovou cestou na Zdiměř. Nyní krásně je vyčištěná
od křovin. Proto vyslovuji upřímné poděkování
občanovi, jeho nápadu a především věnovanému
úsilí. Jistě to nebylo snadné. Bohužel les nám stále
více zarůstá především ostružinami a dřívější stezky
se stávají neschůdné.
Přeji všem hezké a zdravé léto se spoustu dobrých zážitků.
Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová

/fp/

Městská policie informuje co se událo v Radíkově:
Polovina roku 2021 je již pomalu za námi, a tak můžeme uplynulé období zhodnotit
z pohledu Městské policie Olomouc. A kontrol bylo i Radíkově dost.
Za necelých šest měsíců letošního roku strážníci Městské policie Olomouc řešili
v Radíkově celkem 45 případů. Oproti stejnému období loňského roku je zde nárůst
o rovných čtyřicet skutků. Největší skok jsme zaznamenali v oblasti dopravy, kdy
bylo zjištěno 37 přestupků porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích
v souvislosti s nerespektováním dopravního značení, a to na ulici Na Pevnůstce.
I v Radíkově se strážníci setkali při kontrolní činnosti s lidmi, kteří nerespektovali v tu dobu platná vládní
nařízení, a to v pětici případů. Jednalo se o popíjení alkoholu na veřejnosti a nenošení ochranných prostředků dýchacích cest. Zbývající případy pak lze zahrnout do kategorie „různé“ a sem můžeme zařadit
krádež popelnice, spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou při řešení osoby pod vlivem alkoholu nebo rozdělávání ohně v lese. Na samotný závěr ještě můžeme doplnit, že nejvíce oznámení a
zjištěného protiprávního jednání se událo v měsíci lednu 2021 a to 31.

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Aktivity SDH byly poplatné stávajícím
coronavirovým opatřením. Družstvo hasičů Radíkov SPORT se připravilo
na okrskové a další soutěže.
V pátek 5.6. proběhl vydařený nohejbalový turnaj za účasti 10 družstev.
Účast diváků byla velice dobrá, pro přítomné bylo zajištěno bohaté občerstvení. Spokojeni byli diváci i
pořadatelé akce – místní hasiči.
Zdravíme radíkovské fanoušky požárního sportu,
po dlouhé době o sobě dáváme opět vědět, neboť letošní sezóna se konečně rozjíždí a my s ní. Máme
pro vás několik skvělých novinek a náš výhled na letošní, zdá se konečně zase docela normální, sezónu 2021. Sezónu jsme odstartovali prvním kolem Hanácké extraligy 19. června za účasti více jak 40
družstev z Moravy. Počasí bylo „přetopené“, teplota cca 32 st. C. V přípravě jsme zvládli, bohužel,
pouze dvakrát zatrénovat útok s vodou, ale to jen kvůli tomu, že jsme intenzivně pracovali na kompletní
renovaci našeho závodního stroje po motorové i vizuální stránce a dříve se nám práce nepodařilo dokončit. Nebylo to jednoduché. Zimu stroj přečkal na generálce motoru u pana Poláška, který jej před cca
12 lety postavil a od března až do poloviny června jsme na stroji pracovali my. Věříme ale, že výsledek
stojí za to! Letos také poprvé vyběhneme v nových týmových barvách. Máme totiž od podzimu nové
dresy, s kterými jsme při renovaci barevně sladili i stroj.

Družstvo SDH Radíkov před závodem
Jako 9. v pořadí odstartovalo družstvo SDH Radíkov
Hanácká extraliga 19.6.2021 Ol.-Chválkovice:
Veliká účast týmů z Moravy od Bruntálu až po Kroměříž. Celkem cca 30 týmů mužů, 20 týmů žen.
Soutěž jednokolová. Družstvo SDH Radíkov 16. místo. Je co zlepšovat … Ať se daří…
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To bychom měli novinky a nyní k plánu na sezónu. Stejně jako minulé sezóny i letos jsou středem
našeho zájmu dvě ligy. Hanácká extraliga, kde se běhá “na tři béčka” (~100 m) a Olomoucká noční liga,
kde se soutěží na kratších "dvoubéčkových" tratích (~80 m). Zdali plán doplníme o účast na dalších,
zejména pohárových soutěžích, zatím nevíme, ale
soutěže lig považujeme za pevné body harmonogramu.

Nahoře
Závodní stroj před
renovací.

Vlevo:
Závodní stroj po servisu.
Nový dres

Vpravo: Foto před startem družstva
SDH Radíkov-Sport

PRODEJNA HRUŠKA V RADÍKOVĚ VÁS ZVE NEJEN NA NÁKUPY. VYUŽIJTE I TERMINÁL SAZKY.
I v parném létě je naše prodejna připravena uspokojit nakupující nejen dostatkem potravin, ale i širokým výběrem nealko
i alko nápojů včetně sortimentu piv. Stále chodíme do prodejny
s rouškami. Využijte prodejny ke svým nákupům a vyhnete se
takto kontaktu s dalšími lidmi v prostředcích MHD při přepravě
do města za nákupy.
Zboží je v prodejně dostatek, personál vám poradí a doporučí kde co najdete. Do Radíkova vstoupil provozovatel
SAZKY, a to do místní prodejny HRUŠKA. V interiéru u pokladny je osazen terminál, s jehož obsluhou jsou prodavačky
seznámeny. Pak je na vás, jak ho budete využívat a jaké finance přinesete domů rodině. Nejen nákup, ale i šťastnou výhru. Krásné, pohodové a zdravé léto přeje personál prodejny.
/zv/
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: 230 ks. Redakční rada: Jan Bednář, Jan Zvěřina.
Foto: Jan Šándor, Jan Zvěřina,
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 19.6.2021 - vychází: 24.6.2021
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