PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC–RADÍKOV
/VE STÍNU PODZIMU, ADVENTU, ale i doby koronavirové/.

ADVENTNÍ ČAS ZAVÍTAL
I DO RADÍKOVA.
ZIMA SE SNĚHEM SE UKÁZALA
V PÁTEK 26.11.2021.

Místní vánoční stromeček se rozsvítil v sobotu 27.
listopadu. Poděkování patří všem, kteří akci obětavě připravili, ale k setkání občanů nedošlo
z důvodů restriktivních omezení vlády - koronavir.
Zimní pohled do lesa Pod Bořím (listopad) ……
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Rada a Zastupitelstvo statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
13.10.2021 – 95. RMO
-SK Sigma Olomouc,
vypořádání.
-Individuální dotace HC
Olomouc.
-OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
-Knihovna města Olomouce – souhlas s pořízením vozidla z investičního fondu.
25.10.2021 – 96. RMO
-majetkoprávní záležitosti.
-majetkoprávní záležitosti odboru investic.
-veřejná lávka přes Sitku.
-rozpočtové změny 2021.
-studie Droždín – náves.
-obnova stromořadí ulice Čadova.
-cyklostezky Holice, Chválkovická.
-petice – Instalace měření rychlosti – ul. Přerovská.
-výjimka ze zákazu konzumování alkoholu a
žebrání na veřejných prostorách.
-změna ve složení ZMO.
1.11.2021 – 97. RMO
-veřejná zakázka „Odpadové centrum Olomouc“ – zrušení.
8.11.2021 – 98. RMO
-Aquacentrum Olomouc – provozní záležitosti.
-majetkoprávní záležitosti.
-veřejná zakázka SO 03.2 most Masarykova,
slavnostní osvětlení.
-koordinátor IIB. etapy protipovodňová opatření.
15.11.2021 – 99. RMO
-Olomoucký půlmaraton 2022.
-návrh rozpočtu SMOl II.čtení.
22.11.2021 – 100. RMO
-majetkoprávní záležitosti.
-veřejná zakázka č. 21111 – Masarykova ul.
Oprava tramvajové trati a vozovky směr hl.
nádraží.
-rozpočtové změny 2021.
-parkovací politika města.
-protipovodňová opatření IIB. etapa.
-OZV o cenové mapě.
-Hřbitovy města Olomouce – výběrové řízení
na ředitele příspěvkové organizace.
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO (majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze
v případě, že se dotýkají m. č. Radíkov).
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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. 2021/2022
(pondělí 19,00 hod.)
6.prosince
3.ledna
7.února
7.března
4.dubna
2.května
6.čevna
11.července 1.srpna
5.září
3.října
7.listopadu 5.prosince
Listopad 2021 (1.11.2021)
-komise se negatině vyjádřila k používání
koloběžek v Radíkově. Zápis KMČ podrobně
upozorňuje na rizika plynoucí z nedodržování
pravidel. Byl učiněn dotaz z Olomouckého
rozhlasu
na
předsedu
KMČ
k této
problematice.
-předání informací na odbor majetkoprávní
týkající se přístupu do kapliček a zvonice.
Předání kopií klíčů od Radíkovské zvonice.
-vystavení objednávek na nové osvětlení ul.
Na Pevnůstce.
-termín pro vyúčtování opravných prací na
místních komunikacích do 30.11.2021.
-pochůzka se zástupci TSMO a.s. Ing.Steigrová – údržba na vodotečích ul. Malinovského,
Na Pevnůstce, Přehradní.
Prosinec 2021 (6.12.2021)
-zhodnocení činnosti KMČ za rok 2021
(čerpání finančních prostředků na opravné
práce – nespokojenost s přísliby a skutečností).
-nedošlo k dočerpání finančních prostředků
z důvodů absence dodavatelských kapacit na
opravné práce v MČ Radíkov.
-informace z výjezdní RMO do Lošova s KMČ,
MČ Lošov, Droždín a Radíkov – podrobnosti
viz. Zápis. Lze odeslat na email zájemce.
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/komisemestskych-casti/radikov
/zv/
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Hanácký muscher club z.s. uspořádal ve dnech 22.- 24.10.2021 tradiční závod Radíkovský cross (Mushing pod Věží). Závody opět proběhly v okolí RS Chata pod Věží
Za krásného podzimního počasí se opětovně sjeli do Radíkova přátele musherských závodů. Letos
tu bylo celkem 180 týmů muscherů se svými svěřenci, a to nejen z Česka, ale i Slovenska a Rakouska.
Hanácký mushers club z.s. připravil tradiční
závod „Radíkovský cross“ (Mushing pod Věží). Jednalo se o dvoudenní akci (Hobbyjedno-denní) závod psích spřežení a individuálů.
Závod vedl po lesních cestách s minimem
asfaltu technického a rychlého rázu (středně
obtížná) kolem Radíkovského fortu a vysílače.
Startovalo se z areálu RS Chata pod Věží.

Byl zajištěn servis i stravování pro
účastníky, bavit se mohly i děti.
Jak to na startu vypadalo, dokreslují
fotky z této akce.

Pejsci odpočívali jak před závodem, tak i v cíli.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v Radíkově v sobotu 27.11.2021 se
nekonalo. Vládní nařízení rozhodlo o zrušení vánočních trhů nejen v centru
Olomouce.
Vánoční výzdoba v centru Olomouce byla připravena ještě před oficiálním
zahájením
vánočního
veselí, jak na Horním tak i
na
Dolním
náměstí.
V provozu byly i atrakce
v prostoru za tržnicí. Natěšení na oslavu Vánoc
byli nejen stánkaři, ale i
lidé, kteří se těšili na hudební produkce i na tradiční punč a další dobroty,
které k tomuto
předvánočnímu času patří.
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Blížící se čas adventní dával naději na
spokojené prodejce ve stáncích i kupující. Lidé začali pomalu nasávat vánoční atmosféru. Za pár dní vše bylo jinak….
Slavnostně nazdobená tramvaj projížděla Olomoucí…

POČASÍ
Říjen 2021
Říjen byl teplotně nadnormální měsíc, dlouhodobý průměr je 8,2 °C, který byl překročen o1,6 °C.
Srážkově to byl silně podprůměrný měsíc, napršelo 40 % normálu.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
17,0
10,8
6.10.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
10,6
21,0
4.10.
- 0,0
24.10.
Listopad 2021
Teplotně byl listopad o 1,8 °C nad dlouhodobým průměrem. Srážkově byl měsíc 30 % pod dlouhodobým průměrem.
celkem za měsíc v [mm]
největší úhrn za den
den
srážky
31,2
11,6
2.11.
průměrná teplota ve [°C]
max. [°C]
den
min. [°C]
den
teplota
3,9
14,3
1.11.
- 0,8
25.11.

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

/jb/

VÍTE, ŽE …
…… stále se místní občané potýkají se
špatnou slyšitelností místního rozhlasu. I když
proběhly opravy na některých ulicích, přesto
není vše v pořádku. Je třeba doplnit
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reproduktory na dalších ulicích, a to U Skalky,
Lošovské, Dolanské, Náprstkova, Beskydská.
……ještě v roce 2021 by mělo dojít k výměně
6 starých svítidel za nová ledková na ulici Na
Pevnůstce….
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…..poslední jednání KMČ MČ Radíkov
proběhlo v pondělí 6.12.2021……
… … ukázka zimního období zavítala do Radíkova nejen koncem listopadu, ale i počátkem
prosince.Vydržela několik dní……
/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 2022, PŘIPOMÍNÁME….
1) Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit byl ukončen v říjnu 2021. Neodkládejte komunální odpad na stanoviště (kočky, lišky vše rozhrabávají) . Odvoz odpadů ze stanovišť pro chatové lokality započne od dubna 2022.
Dodržujte pokyny uvedené na tabuli v místě ukládání odpadů. Odpady, které tam nepatří, nebudou odváženy. Vystavujete se riziku finančního postihu.
2) Svoz komunálního odpadu v roce 2021 probíhá v 14-ti denním režimu středa – liché týdny.
3) Poslední svoz bioodpadu v roce 2021 bude 17.12.2021, dále 28.1.2022 a 11.3.2022. Následně bude probíhat
pravidelný svoz 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: 28.12.
Svoz 2021 tříděného odpadu od RD–PLASTY: úterý sudý týden: 14.12.

TSMO a.s. i v dalším období roku 2022 budou zajišťovat i údržbu zeleně.
Zimní údržbu místních komunikaci zajišťuje pro TSMO a.s. dodavatelská firma.
Operativně budou řešeny i mimořádné požadavky KMČ a občanů na TSMO a.s. Kontakt na zimní údržbu TSMO
a.s.
UPOZORŇUJEME: Neparkujte v zimě na chodnících ani na místních komunikacích,
neboť bráníte tímto plužení sněhu. Pokud budou stát auta v profilu na chodnících nebo úzkých komunikacích nebude zimní údržba prováděna.

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 města Olomouce
vyhlásila soutěž – viz letáky. V místní knihovně byl zahájen prodej textilních tašek á 40 Kč.
/zv/
OPRAVA - jak to bylo: Dobrý den pane předsedo, dovoluji si Vám zaslat informaci k opravě článku zveřejněném
v Radíkovském informačním zpravodaji č. 5/2021 (ročník 25, září, říjen) - RADÍKOVSKÁ PATNÁCTKA TROCHU
JINAK ...
Běhu na 24 hodin dne 25.9.2021 v Plzni se zúčastnilo 45 předních českých, německých, slovenských a finských
ultramaratonců. Nejednalo se o veteránský závod. - tj. informace o 12. místě v kategorii 60 let je naprosto mylná.
Vzhledem k nepřízni počasí, přes den tropické vedro, v noci počasí okolo 0° C, využil pan Miroslav Osladil svých
mezinárodních zkušeností a probojoval se z průběžné 39. pozice až na 9. místo v absolutním pořadí "TOP TEN"
výkonem 142 km.
Závod byl brán jako příprava pro r. 2022. Pokud se nezhorší zdravotní situace (osobní i ve světě), připravuje se
pokus o světový rekord v běhu na 100 km a v běhu na 24 hod. - prosím o upřesnění výše uvedeného článku v
dalších číslech zpravodaje. V roce 2022 je naplánován další ročník "Radíkovská patnáctka" na 12.2.2022 - propozice v 12/21 mohou být po dohodě zveřejněny ve Zpravodaji. S pozdravem - Ing. Jiří Němec
Budu rád za další příspěvky o sportovních aktivitách Miroslava Osladila. Je čím se presentovat. Za chybné
údaje se omlouvám - Zvěřina
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Klub seniorů Radíkov se i v pozdním podzimu
scházel nejen v KS, ale vydával se i za poznáním
historie i na adventní akce.

Punč na Dolním náměstí (KS Radíkov)

Výlet do Choliny - kostel Nanebevzetí
Panny Marie
KS Radíkov v adventní čas na Horním náměstí

Exkurze za historií v muzeu telefonů…

Blíží se nám závěr roku spolu s nejhezčími svátky klidu, míru, pokoje a lásky. Máme ale pocit, že letos
je vše opět jiné.Takový zlý bacil a co to nadělá problémů po celém světě. Musíme si vážit každého dne
prožitém ve zdraví a spokojenosti v kruhu blízkých.
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Pokud bylo ještě možno, scházeli jsme se hlavně, jak bylo doporučeno na venkovních akcích. Proto
jsme si udělali i odpolední výlet do obce CHOLINA, kterou také nikdo téměř neznal. Původně jsme měli
v úmyslu navštívit místní sběratelku strouhátek na tužky, ale po
prohlídce kostela s výkladem příjemné průvodkyně a návštěvou i rozsáhlé
fary nám rychle ubíhal čas. Zvláště když jsme si na farní zahradě mohli
vysbírat množství vlašských ořechů. To bylo velmi ohodnoceno. Vlakem se
tam dá zajet i s přestupem v Senici n. H. za pouhé 4 Kč pro seniory.
Další úspěšný výlet byl do Svitav, kde na nás opět dýchla historie středu
města s nevídaným propojením s moderní výstavbou. Totiž v přilehlé ulici k
náměstí byla venku pěkná výstava. Měli jsme možnost obdivovat venkovní
galerii obrazů současných malířů v počtu 64 kusů. Nevídáno, že nebyly
poškozené !
Pak přišel listopad s tradicí sv. Martina, kde se stále očekávalo, jak oslavy
dopadnou. V Olomouci dělala reklamu na Svatomartinské oslavy i husa v
koši z Radíkova. Sv. Martin v požadovaný čas na „bílém koni“ nedojel. Popíjelo se jen dobré
Svatomartinské vínko.
To na Sv. Kopečku se vínko nepodávalo, ale Sv. Martin s družinou nezklamal a dojel k radosti
mnoha dětí i dospělých. Vše bylo umocněno vstřícným počasím, ale ještě bez sněhu. To za několik dní
se počasí obrátilo a sněhová pokrývka zkrášlila nejen Radíkov, ale i okolní přírodu.
Z obdržených vstupenek na návštěvy aguaparku jsme měli radost. Rádi je využijeme, dokud je to
možné. Návštěvou adventního přesto smutného města Olomouce jsme výlety ukončili.
Zatím nevíme, jak budou dlouho opatření související s koronavirem trvat, a tak se musíme přizpůsobit
do Vánoc platným nařízením a to jak programem, tak aktivitami i v novém roce 2022.
Chtěla bych touto formou poděkovat i milým prodavačkám v našem obchodě HRUŠKA, které mají
k zákazníkům velmi vstřícný přístup ke spokojenosti nás všech.
Přeji všem obyvatelům v Radíkově hlavně pevné zdravíčko a přiměřenou pohodu
a radost nejen o svátečních dnech.
Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová

/fp/

Těšíme se na akce KS Radíkov i v roce 2022…………

Městská policie pracuje i pro nás občany MČ Radíkov
Vážení spoluobčané,
pro nás všechny byl tento rok, vzhledem ke stále trvající epidemické situaci, obrovskou zkouškou. Koronavirus ovlivnil život nás všech, naši práci a další nedílné součásti našeho běžného fungování. Museli jsme reorganizovat samotný výkon služby
tak, aby byl pokryt dohled nad dodržováním veřejného pořádku a dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii. Mimo jiné k těmto úkolům přibyla kontrola
dodržování nařízení vydaných Vládou ČR. Další těžkou ranou nejen pro městskou policii, ale i olomoucký magistrát byl jarní kybernetický útok. Ten na určitou dobu ochromil naše systémy a používání
informačních technologií v běžném výkonu služby. Díky našim dlouholetým partnerům a spolupráci s
příslušnými odděleními magistrátu jsme se však vrátili do normálu v mimořádně krátké době.
V souvislosti s blížícím se koncem roku 2021 mi tak dovolte poděkovat vám všem jménem Městské
policie Olomouc za spolupráci. Jsme si vědomi, že by účinné plnění našich úkolů na celém území města Olomouce bez úzké spolupráce s vámi nebylo možné. Při této příležitosti dále považuji za potřebné
poděkovat za dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení samosprávy, odborných subjektů v rámci
Magistrátu města Olomouce, komisí městských částí a složek integrovaného záchranného systému.
Poděkování za práci dále patří zejména všem strážníkům a civilním zaměstnancům Městské policie
Olomouc a hlavně jejich rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být připraveni po všech stránkách k
odvádění maxima při výkonu svých činností tak, abyste vnímali naši práci jako neodmyslitelnou součást
vašeho života.
Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracovního kolektivu Městské policie Olomouc popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 nejen bezpečnou
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Olomouc, ale každému z nás hodně štěstí, spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním životě a
zejména pevné zdraví.
Za pracovní kolektiv Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický
ředitel Městské policie Olomouc

„Co jste hasiči, co jste dělali“: Aktivity místního SDH Olomouc–Radíkov
jsou v závěru roku 2021 vlivem současné koronavirové doby ve složité
situaci….
S nadějí na hezký adventní týden se místní hasiči pustili do přípravy akce související
s adventním obdobím. Chtěli pro naše občany, děti, ale i známé vytvořit kouzelné prostředí tak, jak se nám to v dřívějších dobách vždy povedlo. Byl zajištěn pěvecký sbor, napečeno a nachystána další překvapení. Finanční příspěvek na akci poskytla místní KMČ. Bohužel se podařilo jen
zajistit nazdobení stromečku u zvonice, světelnou výzdobu jak na stromečku, tak i na hasičské zbrojnici.
S ohledem na vyhlášená omezení související s dobou koronavirovou se akce zrušila.
Vedení SDH Ol.-Radíkov sdělilo a navrhlo:
- Odklad plánované valné hromady pro rok 2021 z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, ale především
z důvodu stále tvrdších vládních opatření a omezení provozů a společenských aktivit.
- Spojení VVH s oslavami výročí 130 let založení sboru v termínu 17.-19.6.2022, open air, nebylo by to poprvé
a podle posledních zkušeností by mohly mít venkovní akce lepší prognózu. Doufáme, že v příštím roce už bychom
se mohli opět vracet do normálu.
Na pátek 7.1.2022 v 18:00 je svolána schůze zásahové jednotky s bezvýhradnou účastí všech.

Vedení SDH Ol.-Radíkov děkuje všem za práci a aktivní účast na akcích a záležitostech spojených
s fungováním našeho sboru a doufáme, že se brzy všichni sejdeme zdraví a s dobrou náladou a budeme společně pokračovat v úspěšné práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci-Radíkově.
Hezký adventní čas přeje všem Michal Titz a Honza Rudický.

Mikuláš chodil v neděli 5. prosince 2021 po Radíkově
Tak jako poslední roky i letos se malé děti těšily na návštěvu
Mikuláše s doprovodem u nich doma. Ty tam jsou doby,
kdy to bylo trochu jinak. Děti nejen z Radíkova, ale i
z rodin příbuzných se sešly v místní vytopené hospůdce i
„U Pulce“ plni očekávání, kdy před hospodou zazvoní na
zvonec Mikuláš, anděl a nezbední čerti. Za přednesené
básničky a písničky dostaly děti balíček s laskominami.
Děti se dokázaly i dobře pobavit. Kdo zlobil, o toho
se postarali čerti.

Vpravo: Společné foto - děti, Mikuláš, anděl a
čerti při setkání v radíkovské hospůdce v roce
2009.
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Letošní návštěvu Mikuláše, anděla a čerty bylo třeba „objednat-domluvit“ v místní prodejně Hruška.
Zájemců bylo dostatek, a tak bylo putování po Radíkově docela náročné.
Zimní ráz počasí dotvářel tu pravou kouzelnou mikulášskou atmosféru.

Tak nějak to vypadalo na Mikuláše
v ulici Pod Bořím

PRODEJNA HRUŠKA V RADÍKOVĚ VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ I SILVESTROVSKÉ NÁKUPY.
Zima koncem listopadu opětovně zavítala i do
Radíkova. V naší prodejně je nejen dostatek zboží nápojů, nealko i alko, sladkostí, ale i drobných
dárků pod stromeček. Personál prodejny je
ochotný vám vždy poradit. Také za nákupy se
nemusí dojíždět do nákupních center v Olomouci,
kde je čím dál větší problém s parkováním. Také
cesta autobusem s rouškou za nákupy do města
není nic příjemného.
Bohužel i stávající opatření o nošení roušek
v obchodech se musí dodržovat i na prodejně
v Radíkově. Buďme ohleduplní k ostatním, kteří u
nás nakupují.
V interiéru u pokladny je osazen terminál SAZKY, s jehož obsluhou jsou prodavačky seznámeny. Pak
je na vás, jak ho budete využívat a jaké finance přinesete domů pod stromeček. Šťastné a veselé Vánoce s přáním pevného zdraví do roku 2022 Vám přeje personál prodejny naší prodejny.
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Prodejní doba o svátcích:
Po - Čt

20. - 23.12. běžná prodejní doba
7,00 - 11,00
13,00 -17,00
Pá Štědrý den 24.12. 7,00 - 11,00 odpoledne zavřeno
So Boží hod
25.12. zavřeno
Ne Štěpán
26.12. zavřeno
Po - Čt
27-30.12. 7,00 - 11,00
13,00 -17,00
Pá - Silvestr
31.12. 7,00-11,00 odpoledne zavřeno
So Nový rok
1.1.
zavřeno
Ne
2.1.
zavřeno
Po
3.1.
7,00 – 11,00 13,00 – 17 ,00

Krásné prožití svátků Vánoc a veselého Silvestra
přeje KMČ MČ Olomouc-Radíkov - PF 2022.

Komise městské části Olomouc-Radíkov sděluje, že v roce 2022 bude vydáván
Radíkovský informační zpravodaj čtvrtleně.
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 Bednář, Jan Zvěřina, Mgr.et. Ing. Martin Müller
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 10.12.2021 - vychází: 15.12.2021
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