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

 
OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍM OBDOBÍM 2021/2022.  JARO JE PŘED NÁMI. 

 

   
        Místní skupinka přátel studené vody se na otužování 
v radíkovské přehradě připravovala už v listopadu 2021. Do 
ledové vody se v listopadu, prosinci, lednu, únoru i březnu. 
…. Máme zdatné místní otužilce, kteří representují …..          
    Novoroční setkání místních občanů i hostů (na hřišti za 
prodejnou Hruška) na Nový rok bylo opravdu to pravé, sou-
sedské, kterým jsme zahájili rok 2022. Sešlo se zde kolem 80 
místních i příchozích, kteří se dobře bavili.    

  Masopustní veselí na Horním náměstí v Olomouci ..                            
                                                                                                                         Svolávání otužilců v Radíkově …                                                                                                                                                                                                                    
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Přejeme velikonoční pohodu i v roce 2022… 

 
Na oficiálním portále „STATUTÁRNÍ 
MĚSTO OLOMOUC“  najdete veškeré do-
stupné informace. 

Rada a Zastupitelstvo statu-
tárního města Olomouce jed-
nají pravidelně v termínech, 
které jsou uvedené podrobně 
i na stránkách SMOl. 
 

Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc – Radíkov (výběr) 

     
Plán jednání KMČ           

v r. 2022 
(pondělí 19,00 hod.)                                              

  4.dubna      2.května 
  6.června   11.července      
  1.srpna       5.září                                   
  3.října         7.listopadu      
  5.prosince                                                                 

 
Leden 2022 (3.1.2022)   
-dle vyjádření PhDr. Slezákové bude v první 
polovině roku 2022 provedena odbornou firmou 
oprava místní kapličky/zvonice na ul. Náprst-
kova. 
- řeší se majetkoprávní vyrovnání týkající se 
přístupové cesty do lokality Zahrádky (odkup 
části soukromého pozemku pro zlepšení 
přístupu do chatové lokality). 
- KMČ MČ Radíkov obdržela na letošní akce  
finanční prostředky ve výši  300 000,- Kč na 
estetizaci (v Radíkově na modernizaci veřej-
ného osvětlení), dále 65 000,- Kč na opravy a 
udržování (především místní komunikace) a 
50 000,- Kč na nákup služeb. Komise projed-
nala  a nechala nacenit TSMO a.s. náklady na 
jednotlivé dílčí opravy. 
- prostředky nákupů a služeb budou využity na 
drobné služby a podporu zajištění oslav 130 let 
založení Sboru dobrovolných hasičů Ol.-
Radíkov, které proběhnou koncem června 
2022. 
- v zápise KMČ se opětovně urguje pokračování  

rozvoje MČ Radíkov v dalším období (Hasičská 
zbrojnice Radíkov, víceúčelový objekt Náprst-
kova 1) pro možnost komunitního živovota 
v lokalitě Radíkov s ohledem na rozrůstající se 
výstavbu RD. Stále bez reakce SMOl. 
-problematika přístupu do ZŠ Sv.Kopeček ul. 
Holubova (návoz dětí do školy, krátkodobé 
parkovní i u hřbitova).  
Parkování řeší/bude řešit ODUR MMOl. 
 
Únor 2022 (7.2.2022) 
-RMO pověřila 7.2.2022 Ing. arch. Giacintova 
funkcí garanta KMČ MČ Radíkov. 
-přítomní byli informováni o opravných prací, 
které nebyly realizovány z důvodů nedostatku 
stavebních kapacit v r. 2021. 
-zajištění podkladů pro Mgr. Vrtalovou (vyjímky 
pro SDH Ol.-Radíkov, povolení vyjímek z obec-
ně závazné vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholu  a vyjímky z nočního klidu – oslavy 130 
let SDH Ol.-Radíkov – červen 2022). 
-vystoupení p. Koutného z MPO o zvýšené 
kontrolní činnosti v oblasti nesprávného 
parkování zejména na ul. Malinovského a Na 
Pevnůstce.  
-stížnosti občanů na špatnou slyšitelnost 
rozhlasu. V některých ulicích nebude letos 
situace řešena i s ohledem na limit finančních 
prostředků KMČ. Předpoklad montáže v roce 
2023. 
-KMČ Radíkov žádá občany Radíkova, aby o 
svátcích/neděle apod. neprováděli hlučné 
práce jako je např. řezání dřeva apod.   
 
Březen 2022 (7.3.2022) 
-v pondělí 7. března proběhlo rizikové kácení  
usychající staré břízy na Horním hřišti 
v Radíkově s využitím moderní techniky…. 
Poznámka: Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vý-

věsní skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci 

- Radíkově a na stránkách http://www.olomouc.eu/sa-

mosprava/komise-mestskych-casti/radikov      /zv/                                                                                                  
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Jak bylo 5. března na Maškarním karnevalu v Radíkově? 
 
    Radíkovští hasiči nezapomněli ani v březnu v době masopustních akcí na místní děti. Těch se ve 
slavnostních maškarních „krojích“ sešlo 25 a stejný počet rodičů a občanů nejen z Radíkova. 
    Masopustního reje se ujali místní slečny i pořadatelé, a tak bylo docela veselo. Děti se soutěžemi 
pobavily. Na závěr nechyběla ani tradiční tombola s kolem štěstí. Jarda Kováčik vše bravurně zvládl.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Moderátorky dokázaly děti patřičně rozdovádět…….  

Maškarní kostýmy připravily jak babičky, tak i maminky. 
 
 
  Malé osvěžení přišlo vhod … 
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  Závěrečné přetahování a tombola přítomné děti potěšila …. 

 

20. ročník „RADÍKOVSKÉ PATNÁCTKY“ pořádané jako Memoriál Ing. Ivana Cahela  
se běžel 12. února 2022 v Radíkově u Olomouce. 

 
      Letošní závod se startem v 11,00 hod. byl na tradičním místě u TV 
vysílače. Na trať 14,8 km vyběhlo v kategorii mužů přes 50 účastníků.  
Sportovce uvítalo příjemné zimní počasí s minimálními zbytky sněhu. Bě-
želo se v kategorii „Muži do 59 let“ (2 kola) a dle výsledkové listiny do cíle 
doběhlo celkem 46 vytrvalců. Na 1. místě doběhl Pavel Dvořák v čase 
00:57:18 min. 
      V kategorii muži 60 a více let a ženy se běželo na trati 7,4 km. Do cíle 
doběhlo 39 účastníků. V kategorii žen zvítězila v čase 00:31:28 min. Petra 
Kamínková ze Svatého Kopečka. 
 

Vpravo: 
Ing. M. Osladil 

  

               Lávka v lokalitě Požár …. 

         V sobotu 5.2. startoval na Sv. Kopečku  
                         „Běh na Posluchov“                        
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POČASÍ 
Počasí v roce 2021:  
Minulý rok se zařadil mezi druhý nejchladnější za posledních deset let a to s průměrnou teplotou osm 
stupňů Celsia. S průměrem o 0,1 stupně nižším byl poté rok 2013, který byl tedy jeden z nejstudenějších. 
Srážkově byl loňský rok průměrný, spadlo 99 procent dlouhodobého normálu. Loňská průměrná teplota 
vzduchu osm stupňů Celsia byla o 0,1 stupně vyšší, než je normál, který meteorologové vypočítávají z 
dat za roky 1981 až 2010. Jde o první teplotně normální rok od roku 2013. Chladnější byl rok 2021 
zejména ve srovnání s předchozími třemi lety. V roce 2020 se průměrná teplota vzduchu v ČR dostala 
na 9,1 stupně, o rok dříve na 9,5 stupně. V roce 2018 vystoupala až na 9,6 stupně Celsia. Studené byly 
loni zejména jarní měsíce. Loňský duben byl ve srovnání s běžnou hodnotou pro tento měsíc o 2,5 
stupně chladnější. V květnu činila odchylka od normálu minus 2,4 stupně Celsia. Následoval nezvykle 
teplý červen, kdy bylo v průměru o tři stupně tepleji než obvykle. Šestý kalendářní měsíc loňského roku 
tak byl třetím nejteplejším červnem od roku 1961, kdy začali meteorologové měsíční průměry počítat. 
Množstvím srážek se loňský rok podle předběžných údajů nevymykal obvyklým hodnotám. Roční úhrn 
678 litrů vody na metr čtvereční představoval 99 procent dlouhodobého normálu. Deštivými měsíci byly 
hlavně květen a srpen, kdy spadlo 143, respektive 133 procent obvyklého množství srážek. Naopak 
mimořádně suché bylo září, kdy napršely jen dvě pětiny srážkového normálu, což z tohoto měsíce činí 
čtvrté nejsušší září od roku 1961. 

 
Prosinec 2021 
 
V prosinci napršelo 45,1 mm srážek, z toho v jeden den 10,3 mm a to 24.12. Od 26.11. byla souvislá 
sněhová pokrývka do 2.12., následně od 4. do 12.12. Vánoce na rozbředlém sněhu, na Štědrý den 

napršelo nejvíc za den. Teplotně byl prosinec o 0,8 teplejší než normál 1981-2010, dlouhodobý 

průměr je – 0,5 °C. Ve dnech 29. - 30.12. byl silný vítr. 

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

45,7 7,2 24.12. 

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

0,7  8,5 31.12. -7,4 26.12. 

 
Leden 2022 
 

Leden byl další teplotně mírně nadprůměrný měsíc o 1,7 °C proti dlouhodobému normálu. Srážkově 

byl na 91 % normálu. Za celý leden se dalo na „kameňačkách“ lyžovat asi 4 dny. 

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

18,3 3,4 22.1. 

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

0,3 9,1 1.1. -5,1 12.1. 

 
Únor 2022 
 

Únor byl další teplotně mírně nadprůměrný měsíc o 3,2 °C proti dlouhodobému normálu. Průměrná 

teplota vzduchu 2,8 °C. Srážkově to byl další podprůměrný měsíc. Po řadu dní byl silný vítr, dne 17.2. 

na Sněžce dosáhl rychlosti 181 km/hod. 

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

23,7 8,4 17.2. 

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

-0,7 9,2 19.2. -3,0 26.2. 

Průměrná teplota vzduchu za zimní sezonu (prosinec 2021-únor 2022) na území ČR (1,3 °C) byla     

o 2 °C vyšší než normál 1991-2020.                                                                                                      

Zdroj: vlastní měření - stanice TFA Weather Hub, historická data ČHMÚ                                   /jb/     
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PŘIJEDE OPĚT CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I PO 150 LETECH NA FORT RADÍKOV?     
     
   Možná jako předvoj 
poslal hulány, které 
zachytila kamera na 
obhlídce fortu.          
      Byli zde zástupci 
1. Hulánského régi-
mentu Merweldt, 1. 
Hulánského regimentu 
Sekelsky a 8. Hulán-
ského regimentu Tier-
mayer.   
                               /jb/ 
 
                                   
                                                                

Úředním dnem je vždy středa, Náprstkova 1.                    
Odpoledne 13:00 – 17:00 
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. V současné době je možno na DP platit poplatky 
za psy a komunální odpad a to do konce května 2022. 

 

 
Sdělení občanům pro rok 2022, PŘIPOMÍNÁME….   
 
1) Svoz komunálního odpadu z chatových lokalit započne v dubnu 2022. Neodkládejte komunální odpad na 
stanoviště dříve, než začnou pravidelné svozy (kočky, lišky vše rozhrabávají). Zakládáte černou skládku. Režim 
svozu je na informačních tabulích. 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 2022 probíhá v 14-ti denním režimu středa – liché týdny počínaje 5.1.2022.  
 
3) Poslední svoz bioodpadu v roce 2022 bude 16.12.2022, dále dle pokynů TSMO a.s. na rok 2023.  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 2022 tříděného odpadu od RD – PAPÍR: 25.1., 22.2., 22.3., 20.4., 17.5., 14.6., 12.7., 
9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11., 27.12.     
Svoz 2022 tříděného odpadu od RD – PLASTY: 11.1., 8.2.,8.3., 5.4., 3.5., 31.5., 28.6., 26.7., 
23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.  -    Velikonoce posun odvozu – středa 
 

 
TSMO a.s. i v dalším období roku 2022 budou zajišťovat i údržbu zeleně.                                                      
Zimní údržbu místních komunikací zajišťovala 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 na chodnících ani na úzkých místních komunikacích, neboť bráníte 
tímto i jejich údržbě. Nevhodné parkování kontroluje nejen MPO, ale i PČR. 

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=H-QgVvpJ7dAwoLHxULmozkJEI32KhVaYw6OVv-eMeMNdGcsvhELXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tsmo.cz
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Místní knihovna je opět na základě pokynů Knihovny 
města Olomouce otevřena.                                                                      

V současné době můžete 
navštívit každou středu 
v době od 15–17 hodin 
místní knihovnu. Doma na-
hlédněte na webové stránky 
http://www.kmol.cz/radikov. a 
promyslete, co si půjčíte. Ur-
čitě najdete něco, co jste 

ještě nečetli.                                                                                           
S knihovnicí je možno se telefonicky spojit na tel. čísle 731 123 
078.   Pozvánka na Den otevřených dveří. 

V místní knihovně byl zahájen prodej textilních tašek á 40 Kč.     /zv/                                                                     

                                                                                                                                                                   

Klub seniorů Radíkov se scházel i v zimním období nejen v KS, ale vydával se i 
za poznáváním historie v okolí, ale i do vzdáleněj-
ších lokalit.    

Blíží se konec prvního 
čtvrtletí roku 2022, ale 
takové události, co se 
v Evropě odehrávají nepa-
matujeme za posled-ní 
desítky let. Je to sice zatím 
vzdáleno od nás, ale  bez 

pomoci by to mohlo být i v naší zemi. Zatím se moc soustřeďujeme 
na náš životní standart, a ten kdyby se změnil, bylo by to zlé. 
Všichni se udivují, co zlo dokáže, ale vývojem doby je to 
potvrzeno!  A ty dopady budou opravdu alarmující.   Náš KS 
zdárně pokračuje v plánovaných akcích, kde za spolupráce členů 
snažíme se plnit plány podle možností. Proto jsme v lednu 
navštívili město Prostějov,kde byla pěkná výstava betlémů 
a  vamberecké krajky. Dalším výletem byl Zlín s výstavou obuvi v 
muzeu T. Bati. Tam bylo opravdu se nač dívat, kde jsou 
soustředěny boty z celého světa a především boty ze Zlína. Další 
jednu středu v únoru jsme věnovali vycházce do Chválkovic, kde 
jsme na hřbitově uctili památku zesnulé známé herečky Hany 
Maciuchové. Vycházku jsme zakončili návštěvou v Nutrendu. 
Ještě v březnu jsme navštívili i město Bohumín, kde jsme byli 
poprvé.  A koncem měsíce máme objednanou prohlídku 
Národního divadla v Praze, což bude přímo vlastenecký zážitek.                                                                                                      
 
   Klubová degustace masopustních kobližků…  
                         a povídání k tomu …. 

 

http://www.kmol.cz/radikov
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Přeji všem občanům v Radíkově hlavně pevné zdravíčko a přiměřenou pohodu a radost nejen 
z hezkého očekávaného jarního počasí.                                                                                                  

S vírou v klidnější časy se budeme těšit na svátky 
jara.                                                                                                                                                                

Za Klub seniorů Ol-Radíkov – Františka Prášilová      /fp/ 

ZAPOJTE SE I VY DO AKCE „UKLIĎME ČESKO“ 

JARNÍ SBĚR ŠROTU  V RADÍKOVĚ bude 
v sobotu 9.dubna. 

     SDH Olomouc-Radíkov zabezpečil přistavení kon-
tejneru na sběr kovového odpadu, a to na točně auto-
busů na ul. Pujmanové. Hasiči prosí, aby kovový od-
pad dali občané před branky až v sobotu ráno. Svoz 
traktorem bude prováděn v době od 9–12 hod.  

                                                                                                        Parta na sběrovou sobotu se vždy najde .. 

..                                                                                                                                                                                             

        MĚSTSKÁ POLICIE PRACUJE I PRO NÁS OBČANY MČ RADÍKOV                      
Přehled o celkovém počtu událostí v oblasti KMČ Radíkov za rok 2021. 

 V roce 2021 strážníci Městské policie Olomouc řešili celkem dvaašedesát případů v lokalitě KMČ Ra-
díkov, kdy oproti předchozímu roku je zde nárůst o pětačtyřicet skutků. 
      Z tohoto počtu bylo rovných šedesát případů vyhodnoceno jako přestupkové jednání. Největší za-

stoupení měly přestupky v oblasti BESIPu, kdy řidiči spáchali 52 přestupků porušením zákona o provozu 
na pozemních komunikacích. Konkrétně se jednalo o nerespektování dopravního značení na ulici Na 
Pevnůstce. Dále následovaly přestupky, které souvisely s pandemickými opatřeními, a to v pěti přípa-
dech, kdy byl porušen zákon o krizovém řízení a zákon o ochraně veřejného zdraví. Poté již následovaly 
přestupky v řádu jednotek, a to proti majetku a porušení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů. Z uvedených přestupků bylo 36 vyřešeno domluvou, 21 uložením pokut a 3 pří-
pady byly oznámeny správnímu orgánu k dalšímu řešení. 
 Mimo protiprávní jednání také strážníci prověřovali oznámení o osobách, které měly v lese manipulovat 
s otevřeným ohněm a dále jsme spolupracovali se zdravotníky záchranné služby při ošetření agresivní 

osoby.  Mimo protiprávní jednání také strážníci prověřovali oznámení o osobách, které měly v lese mani-

pulovat s otevřeným ohněm a dále jsme spolupracovali se zdravotníky záchranné služby při ošetření  
agresivní osoby. 

                                                                                                   Bc. Petr Čunderle 
                                                                                                   komisař    
                                                                                                                           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                                                                                                                                           

mailto:petr.cunderle@mp-olomouc.cz
http://www.mp-olomouc.cz/
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Kolik obyvatel města Olomouce                                                                                                                

bydlí v jednotlivých městských částech. 

    

Tabulku s počtem obyvatel v jednotlivých 
částech města obdrželi KMČ počátkem 
března. Pro nás jako malou městskou 
část Radíkov s 344 obyvateli je to docela 
zajímavá evidence. Někdo musí být z 27 
komisí nejmenší a poslední. Musíme 
všem připomenout, že pro nás důležité 
stavby, a to hasičská zbrojnice (stavba 
v letech 1955-1957), prodejna Hruška 
byla postavena svépomocí místních ob-
čanů v letech 1988-1991), lidmi, kteří 
dnes mají 50 a více roků…       Na malý 
počet občanů se bohužel myslí opravdu 
až nakonec. Žijeme sice v krásném a 
zdravém prostředí MČ Radíkov s dobrou 
dostupností do města, ale více jak 10 
roků slibované rozšíření hasičské zbroj-
nice na multifunkční objekt stále nikde. 
Ani nová výstavba RD v Radíkově ne-
vedla zatím k tomu, že se vytvoří pod-
mínky pro společný komunitní život v Ra-
díkově. Nemáme se kde scházet !   

 

 

 

 

 

Vedení SDH Ol.-Radíkov připravuje akci „Radíkovské hody 2022“ (23.duben) i oslavy 130 let od 
založení místního SDH Ol.-Radíkov (18.6.2022).                                                                              

V nedělní podvečer 13. března se sešel v klubovně výbor hasičů s cílem pokročit v 
přípravách na akci „Radíkovské hody 2022 a oslavy 130 let SDH Ol.-Radíkov. 

Skončila doba omezení vládních opatření, které dají plnou volnost sportovním i spo-
lečenským akcím. Připravuje se řada akcí, na období březen–červen.                                                                                                                                                                          

V sobotu 23.4. proběhne akce „Radíkovské hody 2022“ v prostoru hřiště za pro-
dejnou HRUŠKA.  Jako každé pořádné hody i ty radíkovské by měly navázat na starší tradici. Dobrá zá-
bava, nějaká hudba k tomu a samozřejmě i něco pro žaludek a ……                                                                                                                                   
Budou se vařit i nabízet dobroty: polévka dršťková, z udírny cigáro, klobása, kuřecí stehna, dále dobrý 
gulášek, sekaná a ke kávě domácí frgály, koláčky a trubičky. Bude i zelňačka s uzeným masem. Nápoje 
jako punč, pivo i jiné dle výběru.                                                                                                                      
Pořadatelé – naši místní hasiči a rodinní příslušníci a kamarádi se těší na Vaši návštěvu.                              
Přejeme dobrou chuť!   

Hlavním dnem oslav 130 let založení SDH Ol.-Radíkov bude sobota 18.6.2022. Program bude 
včas zveřejněn.  Hezké zážitky přeje všem Michal Titz a Honza Rudický. 
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Ohlédnutí za historií klapání v Radíkově, chození na Jedličku, na mrskut a sta-
vění májky. „Nějak nám ty děti rostou“…

   
      
 
 
 
                                        

           VELIKONOCE NÁS VŽDY POBAVILY, JE NA CO VZPOMÍNAT. 
 

 
PRODEJNA HRUŠKA V RADÍKOVĚ JE TU PRO VÁS I V ROCE 2022 

 
     S počátkem roku 2022 opětovně začala nejen 
pro místní občany fungovat naše prodejna. V pro-
dejně je nejen dostatek zboží, nápojů, nealko i 
alko, sladkostí, ale i zdravé zeleniny.      
    Stávající opatření o nošení roušek v obchodech 
bylo v březnu k radosti občanů zrušeno.  
V současné době se na prodejně střídají vedoucí 
Dagmar Mlíchová, prodavačky Lucie Niezgodová 
a Eva Kubátová.          
  Máme přislíbeny od SNO a.s. opravu stropních 
svítidel.  Spokojené nákupy v naší prodejně Vám 
všem přeje i v roce 2022 personál prodejny naší 
prodejny HRUŠKA.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Komise městské části Olomouc-Radíkov sděluje, že v roce 2022 bude vydáván 
 Radíkovský informační zpravodaj čtvrtletně. (březen, červen, září, prosinec) 
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