PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV
/VE STÍNU LÉTA, DOVOLENÝCH…. a také doby koronavirové/
Náměstek primátora JUDr. Martin Major připíná stuhu na prapor SDH Ol.-Radíkov.

Tombola – Akce Ahoj prázdniny.

Akce Ahoj prázdniny 4. září se vydařila.
Společné foto po zápase ŽENATÍ-SVOBODNÍ
Horní hřiště 2.10.2021
Konečný stav 8 :7 pro ženaté. Hrálo se 3x 20 minut.
Po zápase proběhl penaltový rozstřel – vítěz Aleš Foukal.
Jak se volilo v MČ Radíkov do Parlamentu ČR:
– odevzdáno 227 hlasovacích lístků. Volební účast 77,55 %. Na čele ANO 59 hlasů,
SPOLU 59 hlasů, Piráti + STAN 32 hlasů, SPD 22 hlasů, ČSSD 15 hlasů ..
Více na str. 11
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
23.8.2021 – 91. RMO
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
-veřejná zakázka (slavnostní
osvětlení-most
Masarykova ul.).
-Petice Svatý Kopeček.
-Plán odpadového hospodářství SMOl – vyhodnocení plnění.
-koncepce dostupného a
sociálního bydlení SMOl na roky 2021 – 2027.
-dotace v oblasti sportu.
-OZV, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním
klidu.
-stanovení termínu a návrhu programu 18.zasedání ZMO.
13.9.2021 – 92. RMO
-majetkoprávní záležitosti.
-změna pachtovní smlouvy ze dne 12.9.2016
uzavřené se ZD Unčovice – pacht pozemků
mimo jiné i v kú. Radíkov u Olomouce.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
Plán udržitelné městské mobility.
Příspěvky z rozpočtu SFDI na cyklostezky a
bezpečnost dopravy.
-Petice Svatý Kopeček.
-organizační záležitosti – dodatek č.20 „Organizační řád MMOl a MP.
24.9.2021 – 93. RMO
-majetkoprávní záležitosti.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
Rozpočtové změny 2021.
-protipovodňová opatření IV. etapa, informace.
11.10.2021 – 94. RMO.
-veřejná zakázka č.201013 - Provozování a obnova lokality Tržnice v Olomouci.
-OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
-změny v komisích.
-Masarykova třída – projekt obnovy zeleně.

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
Na webových stránkách Statutárního města Olomouce jsou k dispozici včetně důvodových zpráv podklady zpracovávané pro zastupitele před jednáním ZMO.
(organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12).

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov (výběr)
Plán jednání KMČ v r. 2021
(pondělí 19,00 hod.)
4.října
6.prosince
1.listopadu

Září 2021 (6.9.2021)
-sportovní den 9. a 10.7. na hřišti za prodejnou,
setkání občanů.
-problémy s opožděnou sečí trávy od TSMO a.s.
-připomínky KMČ k nekázni občanů pejska/úklid
-z opravných prací na komunikacích realizována
realizována pouze oprava mříže na ul. Náprstkova, šachtice na ul. Malinovského.
Říjen 2021 (4.10.2021)
-souhlas KMČ s využitím finančních prostředků
na realizace sběrové soboty v 10/2021 jen pro
občany městské části Radíkov.
-nutná oprava sedáků na 2 lavičkách na hřišti
za prodejnou.
-požadavek na úpravy na novém místním rozhlase
slyšitelnost. Stížnosti občanů.
-16.10. akce „Lesy ČR-Den obnovy lesa“.
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/

Sběr kovového odpadu byl v sobotu
16.10.2021.
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov
zajistil přistavení kontejneru na železný šrot.
V době od 9,00 hod do 12,00 hod. byl prováděn svoz šrotu od RD a chat. Železný šrot občané připravili u branky na sobotní ráno. Hasičů
se sešlo dostatek, spokojenost byla i s množstvím šrotu.
/zv/
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POČASÍ
Srpen 2021
Měsíc srpen byl s průměrnou odchylkou teploty vzduchu 1,2 °C (od dlouhodobého průměru 1981–2010)
teplotně normální až podnormální. Nejtepleji bylo v polovině měsíce kolem 14. – 16. srpna a maximální
teplota vzduchu byla 30,4 °C dne 14. srpna. Poté se výrazně ochladilo. Srážkově byl měsíc srpen nadprůměrný.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
94,4
17,4
5.8.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
17,4
30,4
14.8.
7,1
25.8.
Září 2021
Září bylo teplotně normální. Průměrná teplota byla o jeden stupeň vyšší proti dlouhodobému průměru.
Srážkově byl měsíc silně podprůměrný.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
16,3
9,9
17.9.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
15,0
29,8
4.9.
3,6
21.9.

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ

/jb/

Ačkoliv se to nemusí zdát, letošní léto – alespoň co se týče měření v pražském Klementinu, patří s
průměrnou teplotou 21,1 stupně Celsia k desetině nejteplejších letních sezon od založení této meteorologické stanice. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 byla téměř dvojnásobná.
Z dosavadních 247 letních období se letošní léto umístilo na 13. až 16. místě.
Průměrná teplota v celém Česku, kterou měří síť stovek meteorologických stanic, byla od června do
srpna 17,9 stupně Celsia. Letošní léto se tak spolu s tím v roce 2010 zařadilo na desáté místo v tabulce
nejteplejších od roku 1961, kdy se začalo měřit plošně a moderními způsoby.
Maximální letošní teplotu, kterou bylo 36,5 stupně, naměřili meteorologové 8. července ve Strážnici
na Hodonínsku. Nejvyšší naměřenou teplotou v české historii tak stále zůstává hodnota 40,4 °C. Tento
rekord padl 20. srpna 2012 na stanici Dobřichovice ve středních Čechách. Ačkoli byl konec léta poměrně
chladný, podle meteorologů bylo letošní léto celkově teplejší než to loňské. Přispěl k tomu především
teplotně nadprůměrný červen, který byl o 3,3 stupně Celsia teplejší než třicetiletý průměr let 1981-2010.
Takzvaný tropický den, kdy teploty překročí 30 stupňů, v Česku nastal jedenáctkrát v červnu, patnáctkrát
v červenci a pětkrát v srpnu. Dokonce se dvakrát vyskytl i den super tropický, kdy teploty přesáhly hranici
35 °C. Tropická noc se během léta vyskytla šestkrát v červnu, devětkrát v červenci a třikrát v srpnu.
Zdroj: vlastní měření: stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ

/jb/

RADÍKOVSKÁ PATNÁCTKA 2021 TROCHU JINAK… MIREK OSLADIL V ZÁŘÍ
VYRAZIL NA PLZEŇ - DO ŠTRUNCOVÝCH SADŮ NA 24 HODINOVÝ BĚH.
Bez veliké propagace a v duchu koronavirových pravidel se v únoru sešli přátelé sportu na tradičním
místě u TV vysílače RS Chata Pod Věží, aby si i v letošním roce volně zaběhali a připomněli si Radíkovskou patnáctku. O těchto akcích jsem se dozvěděl až při rozhovoru s M. Osladilem (ročník 1952)
IRICO Olomouc začátkem října. Náš občan a kamarád stále sportuje a vytrvalostní běhy jsou jeho prioritou. 24 hodinovku – 5.ročník běžel 25.9.2021 na atletické dráze v Plzni - Škvrňanech ve Štruncových
sadech. V kategorii muži 60 roků doběhl M. Osladil na 12 místě. Uběhl vzdálenost 81 004 m, což činilo
354 kol.

VÍTE, ŽE …
…… i Radíkovští občané a místní hasiči přispěli
ve sbírce pro jižní Moravu postiženou tornádem
částkou 20 000,- Kč. Částka byla předána
zástupci SDH Ol.-Radíkov vybrané rodině na
opravu RD …..
…. v měsíci září proběhla na základě připomínek občanů prověrka slyšitelnosti nového
rozhlasu. Prověření slyšitelnosti v Radíkově
ukázalo na 5 závad na reproduktorech.
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V návaznosti na to byl zajišten odborný servis.
Komise bude usilovat o doplnění chybějících
reproduktorů na ul. Lošovská, Dolanská,
Náprstkova a Beskydská.
….opravné práce na místních komunikacích se
letos hodně zdržely. Pochůzka s TSMO a.s.
proběhla v lednu 2021, následovalo výběrové
řízení na zhotovitele prací, které bylo v polovně
roku zrušeno, byla vybrána nová firma, která
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zahájila opravné práce v polovině září. KMČ
usiluje o dočerpání finančních prostředků na
zbývající opravy….
…… v návaznosti na jednání KMČ v září jsme
podali návrh na TSMO a.s. o prověření
možnosti umístění kontejneru na použitý textil
s určením pro potřebné občany…
…….naše KMČ se v návaznosti na rozpočet
původně rozhodla, že koncem října zajistí
tradiční a poslední sběrovou sobotu jen pro
občany Radíkova. Náklady se měly hradit
z prostředků naší KMČ cca do 60 000,- Kč.

Bohužel s ohledem na uzavření skládky
v Mrsklesích, jak jsme se dozvěděli od TSMO
a.s., je finančně pro nás nereálné uhradit odvoz
odpadů ze sběrové soboty až do vzdáleného
Lipníka nad Bečvou……
……v dalším období si občané, chataři a
chalupáři musí zajistit odvoz nepotřebných
věcí/odpadů apod. na sběrové dvory
v Neředíně
nebo
na
ul.
Chelčického
(Hodolany)…..
/zv/

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 včetně
povolování záborů ploch a MK řešit, zajisté se vám dostane
odborné rady.

Sdělení občanům pro rok 2021, PŘIPOMÍNÁME….
1) Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit 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 probíhá pravidelně 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.
5) Občané si mohou objednat na stránkách TSMO a.s. za úhradu přistavení kontejneru na odvoz stavební suti i
dalších nepotřebných věcí s odvozem na skládku. Stejně si lze objednat kontejner např. pro odvoz stavební suti
u firmy v Bystrovanech nebo dalších firem, které kontejnery za úhradu zapůjčí.
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: 2.11., 30.11., 28.12.
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD–PLASTY: úterý sudý týden: 19.10., 16.11., 14.12.

TSMO a.s. i v dalším období roku 2021 budou zajišťovat i údržbu zeleně. Údržba
a úklid místních komunikací probíhá dle měsíčního rozpisu prací (info vitrína na prodejně HRUŠKA).
Předpokládáme, že i v dalším období roku bude prováděno sečení travních porostů, údržba dřevin. Doposud byly realizovány opravy z prostředků KMČ na ul. Náprstkova a Malinovského, Na Suchých loukách
U Skalky, Na Pevnůstce, lokalita Zahrádky, spojnice ul. Zedníkova – ul. Na Pevnůstce.
/zv/

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 knhovnu. 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.
/zv/

Klub seniorů Radíkov se vydal i na další putování…,
tentokráte až do Kolína, Bruntálu i Karlovy Studánky.
Byl i branný závod.
Letošní září nás mile překvapilo nevídaným letním počasím.
Toho jsme si opravdu užili. Každý tak, jak to má rád. Nejprve to
byl hezký výlet do města Kolína, který nás překvapil historickými
stavbami a kostelem sv. Bartoloměje. Také místní náměstí
známé z reportáží Kmochova festivalu dechových hudeb nás
okouzlilo. Vidět vše na vlastní oči je opravdu kouzelné. Řeka Labe zde tvoří hezkou dominantu v zeleni
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parku, kde jsou dřevěné sochy medvídků s provoláním hesla Sejdeme se v Kolíně!
Navštívili jsme velikou akci v pavilonu A na Floře, kde se konala soutěž „Babička roku“ o nejzdatnější
babičku Olomouckého kraje. Tři vítězky postoupily do celostátního kola, které se bude na stejném místě
konat v listopadu. Další týden jsme se
účastnili zájezdu do Bruntálu a Karlovy
Studánky. Počasí bylo opět skvělé, a tak

jsme si výletu moc užili. Ve čtvrtek 23. září proběhl na Sv. Kopečku v areálu ZOO a v blízkém okolí již sedmý ročník akce
„Branný závod pro seniory“. Na úvod přivítali účastníky primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
a ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický. Poté
předal slovo zástupci Českého červeného kříže – Oblastního
spolku Olomouc Ing. Romanovi Váňovi, hovořil také ředitel
ZOO Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň a samotný závěr obstaral krajský koordinátor BESIP Ing. Miroslav Charouz.
Pro 21 tříčlenných družstev byla následně připravena trasa v
délce zhruba tří kilometrů, na které účastníci plnili úkoly z oblasti topografie, zoologie, botaniky a činností spojených s mimořádnými událostmi. Trať byla doplněna o dovednostní úkoly
v podobě střelby z laserové pistole, lanové dráhy, hodu koulí
na pétanque a hodu šipkami. Nejlépe se s nástrahami tratě
vypořádalo družstvo pod názvem Svatý Kopeček, druhé místo
obsadil Droždín 2 a třetí místo družstvo Pešek.
.
V září jsme oslavili ještě Den seniorů, který byl pro nás již 10. ročníkem. Proběhla slavná mše v bazilice
P. Marie na Sv.
Kopečku, dále
koncert v rytmu
swingu a také
turnaj v bowlingu.
Spolu
jsme uskutečnili
ještě výlet do
Svitav a bude i
řádná oslava pro
všechny členy
KS. Čeká nás i
méně příznivé
počasí, a tak i
my se přizpůsobíme podzimnímu
období. Náš další
program si připravíme v teple
klubovny,
tak
abychom se i
dobře pobavili, sdělili si své zážitky i z našich podzimních akcí a naplánovali si i akce na konec roku.
Radíkovský informační zpravodaj 5/2021
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Přeji všem příjemný, klidný a barevný podzim se spoustou pěkných zážitků.
Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová
/fp/
Je možnost přihlásit se do Klubu seniorů. Je několik volných míst, s tím, že naši senioři mají přednost!
„Co jste hasiči, co jste dělali“: Aktivity místního SDH – SPORT se i přes personální změny rozběhly. Družstvo hasičů Radíkov SPORT se účastnilo okrskových i dalších soutěží. Proběhla zdařilá akce AHOJ PRÁZDNINY“ (4.9.2021 na
hřišti za prodejnou) a fotbálek SVOBODNÍ – ŽENATÍ 2. září na Horním hřišti.
Zdravíme opět fanoušky domácího týmu (Vysvětlivka: Umístění – 16./30

… šestnácté místo z 30 účastníků)

Letos jsme se zúčastnili v součtu celkem 24
soutěžních klání. Ukázali
jsme se na šesti z osmi kol
Hanácké extraligy (HE) a
šesti ze sedmi kol Olomoucké noční ligy (ONL).
Nezapomněli jsme ani na
pár pohárových soutěží.
Poprvé jsme se s cílem zabojovat v další místní lize
zúčastnili několika kol
Velké ceny Prostějovska
(VCPV), která nám však
svými termíny příliš nesedla, a tak jsme s naší
skromnou účastí neměli
příliš mnoho možností
ovlivnit náš závěrečný výsledek. Kde jsme ho však
ovlivnit mohli, na HE a
ONL, tam jsme se zrovna
nepředvedli. Co vám budu
povídat, letos jsme tak trochu “utřeli nudli”. Mezi
naše nejlepší umístění
patří několik pátých míst.
Uvidíme, co nás čeká sezónu příští a co přinese.
Letos jsme se museli vypořádat se seběháváním nové zadácké dvojice, která se při požárním útoku stará
o nalití vody z kádě do stroje, což je nepříjemný problém takto v polovině sezóny. Rádi bychom na příští
sezónu získali nové členy, alespoň
jednoho, protože to je opravdu nezbytně potřeba, aby se dalo rozumně trénovat a běhat. Snad v
tomto budeme mít štěstí. Veselým
okamžikem ze závěru sezóny byla
spoluúčast našeho starosty Honzy
Rudického a velitele zásahové jednotky Michala Tittze na našich
soutěžních pokusech ve štafetě
4x100 m a požárním útoku na letošní okrskové soutěži ve Chválkovicích. Doufám, že si to s námi
užili, a hlavně tím ukázali, že hasiči
se nenechají ve štychu, když je
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třeba podat pomocnou ruku. Jak se nám tuto sezónu vedlo si můžete prohlédnout v tabulce s výsledky.
Poháry pro okrskové kolo čekaly na vítěze…

Ohlédnutí za akcí „AHOJ PRÁZDNINY“ 4.9.2021

Zábavné odpoledne zaujalo nejen děti, ale i jejich rodiče.
Poděkování patří všem, kteří akci připravili. Největšímu zájmu se těšila tombola pro děti i dospělé. Občerstvení bylo
k dispozici.
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Část zábavy proběhla i u přehrady. Poděkování patří firmě
ČEZ za zaměstnanecký grant ve výši 30 000,- Kč, za který
pořadatelé moc děkují.
/zv/

Soutěž Hanáckého okrsku sobota 25.9.2021

Radíkovský informační zpravodaj 5/2021

8

Olomoučtí hasiči dostali novou cisternu Valerii a také ocenění za pomoc v době covidu. Byli u
toho i Radíkovští hasiči.

Nová moderní cisterna, čestné stuhy a velké poděkování. Tyto benefity získali v pátek odpoledne dobrovolní hasiči na Horním náměstí v Olomouci. Od zástupců města převzali zcela nový cisternový automobil, který se stane součástí výjezdu jednotky SDH Olomouc-Chválkovice.
Hasiči současně obdrželi pochvalu a poděkování za nasazení při zvládání pandemie covidu. Za posledních pět let dalo město dobrovolným hasičům sedm dopravních aut, dva speciální technické automobily,
člun, mnoho dalšího vybavení a také dvě nové hasičské zbrojnice.
Akce začala slavnostním nástupem olomouckých jednotek dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a zástupců Okresního sdružení hasičů. Primátor Mirek Žbánek a jeho 1.
náměstek Martin Major předali chválkovickým hasičům nový cisternový automobil značky Scania, který
také společně „pokřtili“ jménem Valerie. Důvodem pro zvolení tohoto jména je příběh tajné křesťanky
Valerie, která v roce 304, po popravě svatého Floriána našla v řece jeho tělo a pietně jej pohřbila na svém
pozemku. Svatý Florian se pak stal patronem všech hasičů, tudíž k hasičům má blízko i ona Valerie. Nová
cisterna pak dostala požehnání od chválkovického duchovního Stanislawa Boguslawa Surmy. „Když jsem
po včerejší mši svaté prozradil, že dnes budu na Horním náměstí křtít novou chválkovickou farnici Valerii,
měli jste vidět, jak osazenstvo kostela zvědavě poskočilo v lavicích,“ dodal po obřadu s úsměvem chválkovický kněz.
/SMOl/

Dopravní hříště v Radíkově na plácku za prodejnou HRUŠKA. Partička rodičů se
postarala o zábavu dětí….
Na konci září jsme ještě narychlo využili dobrou víkendovou předpověď počasí a nachystali pro děti
dopravní hřiště. Použili jsme celý
areál za obchodem, kde jsme na
asfaltu nakreslili silnice, ze starého
stanu udělali tunel, Ondra doma
vyrobil dopravní značky, před naší
“bajdou” jsme vybudovali dětský bar
a na travnaté ploše se opáskovala
trať pro zdatnější cyklisty z řad dětí
a odvážných rodičů.
K večeru jsme rozdělali oheň a
opekli špekáčky.
I díky rychlé a
nenáročné přípravě chceme tuto
aktivitu na jaře opakovat a
prohlubovat u našich dětí dopravní

Radíkovský informační zpravodaj 5/2021

9

vědomosti a tím snad přispět k jejich bezpečnějšímu
pohybu v silničním provozu.
Dalším skrytým bonusem byl náš dětský bar, kde
na místo běžných sladkostí děti kupovaly banány,
jablka, bio křupky a oblíbenou kofolu nahradil džus s
vodou.
/am/

V sobotu 2. října se sportovalo i na
Horním hřišti – tradiční utkání
„Ženatí – Svobodní“
Dobrou tradicí je v posledním období se sejít
na Horním hřišti. Mládež, aktivní sportovci i senioři nejen na povídání, ale i na podporu místního fotbalového klání. Zátiší pro přítomné bylo
připraveno i s výhledem na Radíkov.

Místní „mač“ přítomní pozorně sledovali, pan
rozhodčí Pavel Hudec byl jako vždy přísný.
Povzbudit své táty přišly jak děti, tak i maminky.
/zv/
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021 – 8. A 9. ŘÍJNA 2021
Obec OLOMOUC – volební okrsek: 86 RADÍKOV
Odevzdáno 227 hlasovacích lístků
Volební účast 77,55 %

Volby do poslanecké sněmovny zahýbaly s děním především ve vyšších patrech politické scény. Bude asi i
hodně diskusí a událostí, které budou řešit nejen politici, ale i občané nejrůznějších věkových kategorií. Vše
bude chtít určitý čas ……
/zv/
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PRODEJNA HRUŠKA V RADÍKOVĚ VÁS I V PODZIMNÍ ČAS ZVE K NÁKUPŮM …
Je už tady podzim, ochladilo se a začínáme topit nejen
doma, ale občas už i na prodejně. Správa nemovitostí Olomouc a.s. osadila ke konci jara do místní kotelny nový plynový kotel. Při vstupu do prodejny je stále třeba nosit roušky.
Personál prodejny je schopen vyhovět všem zájemcům o nákupy. Dostatek zboží, nápojů jak alko, tak i nealko, uspokojí
všechny žíznivce. Poklesla spotřeba nanuků a podobných
věcí. Za nákupy se nemusí dojíždět do nákupních center
v Olomouci, kde je čím dál větší problém s parkováním.
Zboží je v prodejně dostatek, personál vám poradí a doporučí, kde, co najdete.
Pokud máte připomínky, obracejte se na vedoucí prodejny. Na prodejně se zabydlel i provozovatel SAZKY. 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. Krásný, pohodový podzim přeje personál prodejny.
/zv/
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