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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

 
 
Zimní idylku v Olomouci – Radíkově, nechť nám 
připomínají fotky z archívu let předešlých…… 

 
 

 

 

       Blíží se konec r. 2011, před námi jsou svátky 
vánoční  a oslavy příchodu nového roku 2012.  
Přejme si do dalšího nastávajícího roku především 
pevné zdraví, rodinnou pohodu, dobré sousedské 
vztahy  s  vizí dalšího rozvoje nejen města 
Olomouce, ale i městské části Radíkov.  
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Rada a Zastupitelstvo statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

 
4.10.2011 - 26. RMO  
-majetkoprávní záleži-
tosti 
-veřejné zakázky 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 
2011 
-převedení dešťových 
vod Horní Lán  
-zvláštní úžívání 
komunikací 

-kontrola hospodaření MŠ 
Možnosti odstavení tramvají v tramvajové síti 
DPMO a.s. 
 
17.10.2011 – 27. RMO 
-majetkoprávní záležitosti (směnná smlouva na 
pozemky č.476, 478, 487, 488 v kú. Radíkov u 
Olomouce ve vlastnictví TOURIST CENTRUM 
s.r.o. za pozemky v k.ú. Nová Ulice do vlast-
nictví statutárního města Olomouce 
s doplatkem 
-veřejné zakázky 
-prodej domů, bytů 
-plnění POH, spolupráce s Olomouckým kra-
jem v OH 
-rozpočtové změny 2011 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2012  
-OZV (obecně závazná vyhláška) o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
-OZV o zákazu konzumace alkoholických ná-
pojů a žebrání na veřejných prostranstvích 
-Botanická zahrada, rozárium, korunní pev-
nůstka 
-cyklistické stezky 
-celková oprava lesní cesty Horecká II. etapa 
-obnova vozového parku tramvají 
-výběrové řízení na ředitele VFO 
-projekt BRKO – schvalování podmínek dotace 
-zahraniční služební cesta Bratislava 
 
1.11.2011 – 28. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejné zakázky 
-prodej domů 
-rozpočtové změny 2011 
-II.B etapa protipovodňové obnovy, rozpraco-
vaná dokumentace pro stavební povolení 
-petice – Zaslepení ulice Partyzánská 
-příspěvky v oblasti sportu 
-tramvajová trať Nové Sady – fond na přípravu 
projektů 
-návrh obsazení objektů radnice, Hynaisova I a 
II magistrátem města Olomouce 
-výběrové řízení na ředitele LMO a.s. 
 
 

15.11.2011 – 29. RMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2012 – 1. čtení 
-veřejné zakázky 
-OZV – komunální odpad v r. 2012  
-prodej domů 
-koncepce vodního hospodářství města Olo-
mouce 
-ul. 8.května – rekonstrukce komunikace 
-zvláštní užívání komunikací 
-odtahy vozidel 
-Olomouc region Card pro rok 2012  
 
28.11.2011 – 30. RMO 
-kontrola usnesení RMO a ZMO 
-majetkoprávní záležitosti 
-veřejná zakázka „Rozvoj výstaviště Flora II“ 
-příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěš-
ných aktivit (do 5 000,-Kč) 
-nařízení o placeném parkování  
-komise městských částí a odborné komise 
(změny ve složení) 
-9. zasedání ZMO (21.12.2011) 
-ZOO – úprava vstupného 
-jednání jediného akcionáře 
 
9.11.2011 – 8. ZMO 
-kontrola usnesení- 
-majetkoprávní záležitosti 
-rozpočtové změny 2011 
-rozpočtové změny Aquvapark Olomouc a.s. 
OZV č. 8 a č.9 .. projednání a schválení 
 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňo-
vány  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radí-
kov    
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahléd-
nutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddě-
lení MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na 
webových stránkách Statutárního města Olo-
mouce včetně důvodových zpráv zpracováva-
ných pro zastupitele před jednáním ZMO. 
 
Ze zápisů jednání KMČ č. 21 
Olomouc - Radíkov 

Říjen 2011 (17.10.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-sběr šrotu, sběrová sobota 
-dokončení prací na úpravě 
odvodnění ul. Na Pevnůstce 
-problematika zvláštního uží-
vání komunikací 

-chystané úpravy dopadové plochy kolem her-
ních prvků 
-urgence oprav rozkopávek 
-příprava novoročenky 2012  
-dokončení nového orientačního plánu měst-
ské části Radíkov 



Radíkovský informační zpravodaj 6/2011                                                                                                         3 
 

-prováděná pasportizace dešťové kanalizace 
v MČ Radíkov 
-zajištění soupisu zeleně pro odbor ŽP předur-
čené k provedení zimní údržby, případně ká-
cení 
 
Listopad 2011 (21.11.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-urgence opravných prací na ul. Na Suchých 
loukách, (odvodnění) a zajištění ořezu větví 
zasahujících z lesa do profilu komunikace Ra-
díkov – Sv.Kopeček u TSMO a.s. 
-místní šetření na úvozové cestě v prodloužení 
ul. Náprstkova 
-opakující se drobný vandalismus v Radíkově 
(především děti) 
-zavedení nových spojů o víkendu s odjezdem 
z Radíkova v 11:15 a 17:40 směr Olomouc hl. 
nádraží 
-schůzka s Městskou policií na Svatém Kopeč-
ku (KMČ Lošov, Droždín, Sv.Kopeček a Radí-
kov). Návrh naší KMČ na prověření možnosti 
změny podélného parkování na kolmé u ko-
munikace Sv.Kopeček, Radíkov – zvýšení 
kapacity, doplnění odpadkových košů na par-
kovišti, musí uplatnit KMČ Sv. Kopeček  
-kladné stanovisko KMČ ke směně pozemků 
v Radíkově (občan – město a to 1 m2) 

-urgence požadavku na úpravy dopravního 
značení (bude řešit odbor dopravy) 
-problematika volně pobíhajících psů po Radí-
kově, upozornění občanům, následně Městské 
policii 
 
 
 
Plán jednání KMČ v roce  2012    
 
16. ledna 19,00 hod. 
22. února 19,00 hod. 
19. března 19,00 hod. 
16. dubna 19,00 hod. 
21. května 19,00 hod. 
18. června 19,00 hod. 
16. července 19,00 hod. 
20. srpna 19,00 hod. 
17. září 19,00 hod. 
15. října 19,00 hod. 
19. listopadu 19,00 hod. 
17. prosince 19,00 hod. 
 
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v úvodní  část i  veřejné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vývěsní 
skříňce naproti zastávky MHD nástup  v  Olomouci - Radí-
kově a na stránkách www.olomouc.eu/radikov      
                                                                            
                                                                                  /zv/

 
PĚKNÉ POČASÍ PŘÁLO SBĚROVÝM SOBOTÁM. MÍSTNÍ OBČANÉ, 
CHATAŘI I CHALUPÁŘI SE ZBAVILI NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ….. 
  
     V sobotu 8. října zajistili místní 
hasiči sběr kovového odpadu. Sešlo 
se docela dost brigádníků a tak se 
přistavený kontejner rychle plnil. 
Došlé podklady pro fakturaci mile 
překvapily nejen pokladníka Petra 
Bernarda, starostu Mirka Nemravu, 
ale i všechny brigádníky. Diskuse o 
tom, zda dělat sběr jen jednou za rok, 
byly odsunuty do pozadí……  
   
      O týden později 15. října využili 
občané, chataři i chalupáři přistavené 
kontejnery k odložení objemného 
bioodpadu, objemných elektrospotře-
bičů, nebezpečného odpadu, ale i 
objemného komunálního odpadu. 
Pokud se ohlédneme zpět, je tato 
akce obrovským příspěvkem k tomu, že se až na malé výjimky odpad neodkládá do lesů kolem Radí-
kova, jak dlouho bývalo špatným zvykem. Mnozí z nás pamatujeme období, kdy jsme pracně zajišťo-
vali mimořádné přistavení kontejnerů na Magistrátu a ve spolupráci s lesáky zajišťovali vyklizení čer-
ných skládek.         
                                                                                                                                                       /zv/             
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REKONSTRUKCE RYBNÍKA V LOKALITĚ „POŽÁR“ 
 

Možná nevíte, že tato lokalita s rodinným 
domkem a chatami spadá do katastrálního 
území Radíkov u Olomouce. Součástí parcely, 
která patří Latovým, byl i rybník na Lošovském 
potoce, který pramení za Radíkovem. Tam jsme 
si jako děti chodívaly za kamarády hrát.Tento 
rybník byl v 60-tých letech zanesen po 
přívalových deštích, došlo k protržení stavědla, 
později rybník zarůstal a potok jím jen protékal. 
Nyní se majitelé pustili do vyčištění od nánosů 

bahna. Teď jej pravděpodobně čeká oprava 
stavědla a napuštění. I ostrůvek s vrbou byl 
zachráněn. Po realizaci splaškové kanalizace nyní 
z Radíkova  odtéká poměrně čistá voda, takže je 
předpoklad, že v rybníce by se znovu mohly 
objevit pěkné ryby. 

                                                                                                  /jb/ 

                                                                                                                 
KARLA VOSMANSKÁ 

   V Radíkovském informačním zpravodaji č.2/2010 byl uveden krátký článek o 
osobnosti folku Karle Vosmanské a další, trochu méně přesné informace o 
jejich sourozencích, kteří v Radíkově v 60-tých letech bydleli. Osobně jsem se 
letos setkal s jejími sestrami  Janou (žije v Českých Budějovicích) i Jarmilou 
(žije ve Zlíně). Obě se v Radíkově objevily během roku 2011 a byly po mnoha 
letech znovu navázány kontakty s jinými vrstevníky, místními rodáky. Na 

výstavce k 750-letům Radíkova jsem se setkal i s jejich nevlastním bratrem Františkem. Kdo 
navštěvuje hudební produkce v nedaleké restauraci Archa na Sv.Kopečku, měl možnost na vystoupe-
ní skupiny Františka Nedvěda  14. září 2011 jako hosta vidět při vystoupení v rámci koncertu i Karlu 
Vosmanskou. Fotky z koncertu jsou na webových stránkách http://www.archa-zoo.cz.  V ČR tato dá-
ma (žije v Kanadě) pobývala dle získaných informací asi 1 měsíc, určitý čas u svého bratra Antonína 
v Bohuňovicích.   
                                                                                                                                                    /zv/ 
MAŠEŘI OPĚT ZÁVODILI V OKOLÍ RADÍKOVA… 
 

Areál RS Chata Pod Věží se stal mís-
tem, kde opětovně   Hanácký mu-
schers club z Drahlova pod vedením 
paní Renaty Mackové uspořádal ve 
dnech 5. – 6.11.2011 závody, které 
zahajují zimní muscherskou sezonu 
2011/2012. Počasí moc zimně 
nevypadalo, a tak se v poměrně 
teplém počasí „zapotili“ především 
pejsci nejrůznějších plemen, ale i zá-
vodníci. Kdo chce vědět více, tak na: 
  http://www.foto-
wami.cz/fotogalerie/Radikov-
podzim11/radikov-podzim11.html   
http://www.foto-wami.cz   
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http://kolpatr.rajce.idnes.cz/Radikov_podzim_2011  
 http://tulak.rajce.idnes.cz/11_11_5-6_Radikov_-_kary_podzim   
 http://profi-jessie.rajce.idnes.cz/Radikovsky_sprint%2C_Radikov%2C_5._-_6.11.2011  
                                                                                                                                                                                          /zv/ 
POČASÍ    
Září 2011 
       Průměrná teplota byla 15,5 oC, od průměru odchylka 1,5 oC. Nejnižší teplota byla 25.9. ráno  
17 oC. Maximální teplota 30 oC byla 5.9. Za měsíc napršelo 16 mm. Jasných dnů bylo 21, zatažené 4, 
srážkové 4. Teplotně bylo září mírně nadprůměrné a srážkově podprůměrné. 
Extrémní teploty: maximální 32,7 oC a to 3.9.1781, minimální 0,7 oC  a to 27.9.1877.  Sluníčko na za-
čátku září vycházelo 6:15 a zapadalo 19:45, na konci měsíce vycházelo 6:58 a zapadalo 18:41. 
 
Říjen 2011 
Průměrná teplota byla 9 oC. Nejnižší teplota byla 23.10. ráno – 1,5 oC. Maximální teplota  
25 oC byla 2.10. Za měsíc napršelo 26,5 mm, což je 60 % normálu. Nejvíc srážek za den bylo 7.10. a 
to 14,5 mm. Jasných dnů bylo 10, zatažených 14, srážkových 5. Říjen byl srážkově i teplotně normál-
ní. Extrémní teploty: maximální 27 oC dne 4.10.1929, minimální – 7,5 oC dne  31.10.1920.  Sluníčko 
na začátku října vycházelo v 7:00 a zapadalo 18:39, na konci měsíce vycházelo 6:48 a zapadalo 
16:39. 
 
Listopad 2011 
Průměrná teplota byla 3 oC. Nejnižší teplota byla 29.11. ráno – 3,5 oC. Maximální teplota 17,5 oC byla 
6.11. Napršelo pod 0,5 mm srážek, což je nejsušší listopad od dvacátých let minulého století. 
Extrémní teploty: maximální 19,5 oC dne 3.11.1970, minimální – 16,5 oC dne 22.11.1858, - 23,8 oC 
17.12.1788.  Sluníčko na začátku listopadu vycházelo 6:49 a zapadalo 16:37, na konci vycházelo 7:35 
a zapadalo 16:02. 
 
Nejteplejší listopad byl v roce 1963 s průměrnou teplotou 8,6 °C, rok 1994, ve kterém naměřili 8,1 °C, 
a dále roky 1926, 2000, 2006 a 1951, kdy se teplota pohybovala kolem 7 °C.  
Nejchladnějšími naopak byly roky 1958 s průměrnou teplotou -3 °C, roky 1771, 1786, 1902 a 1921 s 
necelým 1 °C.  
Nejdeštivější listopad byl v letech 1910 se 104 mm srážek, v roce 1919 a 1947 s 93 milimetry. V listo-
padu v roce 1903 napršelo 89 mm a v roce 2002 celkem 83 mm.  
Nejsušším listopadem byl naopak rok 1920, kdy napršely pouze 3 mm srážek, následují ho roky 1953 
s 8 milimetry, rok 1894 s 15 milimetry a rok 2003 se 17 milimetry. 
Letošní listopad se zřejmě zapíše jako nejsušší v historii měření. Déšť a sněžení se Česku vyhýbá už 
několik týdnů.  
Meteorologické sucho se projevilo na podprůměrných průtocích vodních toků, zatím však nedosáhly 
dramatických hodnot sucha typických pro letní období. Zemědělské sucho postihlo ozimé plodiny, 
které trpí holomrazy. Ale v severní Itálii byly přitom 5.11. přívalové povodně. Podle dlouhodobých 
předpovědí to vypadá, že prosinec bude na srážky bohatší. Na většinu území by mohly dorazit 
v prvním týdnu.  
       Dalším zajímavým přírodním jevem byl průlet asteroidu 7.11. o velikosti letadlové lodě v těsné 
blízkosti Země a to ve vzdálenosti  201 000 km. 
                                                                                                                                                                       /jb/                                                                                                                                       
 
Víte, že . . . .  
……….letošní počasí, kdy vlhké jaro i léto a 
navazující teplé září způsobilo, že i v Radíkově 
bylo možno na jednom ovocném stromu vidět 
jak dozrávající jablko, tak i nový letorost 
s květy pro další úrodu…….. 
……….stavební odpad a staré pneumatiky je 
možno za úplatu odevzdat na sběrovém dvoře 
pro podnikatele v areálu bývalé panelárny, kde 
TSMO a.s. provozují svůj areál. Nově byl ote-
vřen modernizovaný sběrový dvůr v Olomouci 
– Neředíně za hřbitovem….. 
……….od 11.12.2011 dochází ke změnám 
jízdních řádů jak vlakových spojů, tak i naší 

linky č.11 v systému MHD. Na základě poža-
davku KMČ se podařilo vykrýt o víkendu dlou-
hé pauzy bez dopravní obslužnosti. Nově je 
zaveden spoj s odjezdem z Radíkova směr 
Olomouc hl.n. v 11:15 hod. a odpoledne 
v 17:40 hod. ……… 
……….. rozpočet naší KMČ pro rok 2011 byl 
čerpán na tisk Radíkovského informačního 
zpravodaje, novoročenek 2012, úpravy rigolů a 
chodníku na ul. Na Pevnůstce, zhotovení no-
vého orientačního plánu MČ Radíkov, opravy 
rozhlasu a drobné nákupy materiálu a to v 
celkové výši cca 142 000,- Kč. Další finanční 
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prostředky ve výši 300 000,- Kč přidělené od-
borem dopravy na chodníky a komunikace 
přes TSMO a.s. byly v Radíkově směřovány 
taktéž do úprav na ul. Na Pevnůstce…. 
……….jsme jako KMČ iniciovali cestou TSMO 
a.s. i prověření kvality zapravení rozkopávek 
na místních komunikacích a to po haváriích na 
vodovodních řadech a na přípojkách inženýr-
ských sítí k RD. Firmy, které tyto práce realizu-
jí, mají na práce na základě vydaného povolení 
k rozkopávkám záruku 36 měsíců. Po mnoha 
letech jsme se dočkali kvalitních komunikací a 
tak je v zájmu nás všech, kteří je užíváme, aby 
povrchy zůstaly co nejdéle kvalitní. Vyskytla se 
i nepovolená rozkopávka komunikace na ul. 
Na Suchých loukách………  
……….KMČ také usiluje o doplnění vhodného 
herního prvku na naše malinkaté dětské hřiště 
u místní prodejny. Děti i jejich rodiče by to 
zajisté uvítali, obzvláště když dosloužil oblíbe-
ný „jezevčík“…… 
……….asi většině slušných lidí i KMČ vadí 
dětský vandalismus v místní čekárně MHD, 
kde se v podvečer schází mladší generace. 
Čmáranice včetně zakázaných symbolů minu-
losti, okopávání zdí maří úsilí, aby i toto zaří-
zení bylo v Radíkově v solidním stavu. Oblibou 
se stalo i rozhazování pytlů se shrabaným 
listím u prodejny….. 
………jsme požádali o provedení zimní údržby 
zeleně a to na základě připomínek občanů i 
vlastního průzkumu. Odbor ŽP odd. veřejné 
zeleně posoudilo návrhy KMČ a přislíbilo zajiš-
tění této údržby………  
………. KMČ Olomouc – Neředín vydala v le-
tošním roce ku příležitosti 777 let od první 
písemné zmínky o Neředíně zajímavou publi-
kaci „Neředín – 777 let“, která čerpá z mate-
riálu olomouckého archiváře Johana Kuxe. 
V textu je i zmínka o darovacím dopisu 

z 14.prosince 1364, kde je citováno …“ že 
dotyčný dvůr s ročním úrokem 3 věrduňky pro 
radíkovskou prebendu..“…, což je zajisté zají-
mavá informace z historie o Radíkově. K vy-
světlení: věrdunk 63,285 gramu, – hřivna praž-
ská vážila 253,14 gramu, 1 lot 15,821 gramu a 
kvintlík 3,955 gramu (věrduňk - středověká 
početní jednotka označující čtvrtinu jednotky 
vyšší). Základní jednotkou české měnové sou-
stavy v letech 1300 - 1547 byl pražský groš.  
Význam slova „prebenda“: český slovník defi-
nuje prebendu jako výnosný úřad - zaměstnání 
bez odpovědnosti. Prebendáři nebo také 
(mnoho)obročníci jsou lidé, kteří mají mnoho 
zaručených příjmů. Co si za tím představit ve 
vztahu mezi Neředínem a Radíkovem, je otáz-
kou... 
……..   Také  KMČ Olomouc – Nemilany vyda-
la publikaci „Dějiny Nemilan“, která byla zpra-
cována historiky z dostupných archívů a po-
skytuje obrovské množství informací od dob 
předhistorického osídlení vztahující se k této 
lokalitě až po moderní dobu datovanou roky 
1850 - 2000. Obě odborné publikace vyšly za 
podpory statutárního města Olomouce…… 
……… fotografie použitá na letošní novoro-
čenku byla pořízena ze střechy RD Zvěřino-
vých dne 4.1.2006. Kdo jste to nepoznali, tak 
je to pohled směrem na „Špitál“ resp. konec 
ulice Zedníkova…….  
……….o práci kominíka kterého zajistila KMČ, 
byl zájem. Přihlásilo se přes 45 vlastníků RD a 
chat. Předpokládáme, že všem byly práce 
provedeny. V příštím roce kominické práce 
objednáme (pokud bude zájem majitelů nemo-
vitostí) asi dříve s ohledem na pobyt chatařů 
v Radíkově v době rekreační sezony….  
                                                                                 /zv/        
                        

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ :  

                                
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Jarmila Odstrčilová, Jarmila 
Polesová  
 
Leden:  Josef Doseděl, Anna Rešlová, Marie Procházková, Anna Uhlí-
řová, Vladislav Langer 
 
Únor: Zdeněk Střelák, Ing. Zdeňka Stojaspalová, Doc. PhDr. Karel 
Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Večeřová 
 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů 
nebo dostupných informací. Problémem pro nás jsou informace o nových občanech, 
kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů ochrany osobních údajů a platné 
legislativy magistrát komisím městských částí v této oblasti informace  neposkytuje.  
Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“,  ať už při narozeninách 

nebo při narození dítěte….       
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Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.   
 Pozn. : KMČ č. 21 sleduje narozeniny pouze  občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i důchodce, 
kteří žijí v blízkém Domově důchodců - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.     
                                                                                                                            /z v /  
Sdělení občanům: 

                                                                                                                
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce 
upravuje svůj provozní režim takto: 
Úředním dnem je vždy středa 
Jen odpoledne 13:00 – 17:00 hod. 
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata 
Provádí se ověřování listin. Během měsíce února budou 

opětovně vybírány poplatky za komunální odpad pro rok 2012.  
Upozorňujeme, že ve středu dne 28.12.2011 je detašované pracoviště z důvodu čerpání 

dovolené uzavřeno. 
 

1)  Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 
  Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  

Pouze :   St   13:00 – 17:00 hod. 
 

2) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně 
                                   
3) Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2011 – březen 2012) 
     Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-ti litrových nádob ve městě Olomouci 

bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu 
v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících prosinec, leden, únor a březen jsou 
pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. 

 
Lokality Prosinec Leden Únor Březen 

Droždín, Lo-
šov, Radíkov, 
Sv. Kopeček  

(lichý pátek) 

23.12.2011 20.1.2012 17.2.2012 16.3.2012 

 
     K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu 

dubna 2012: 
     Sudý (14.) týden – od 3.4.2012. 
     Lichý (15.) týden – od 10.4.2012 – !!! v tomto týdnu dochází výjimečně k posunu svozového dne.    
Z důvodu velikonočních svátků bude přesunut z pátku na sobotu, v dalším období pak bude svoz již 
v původních svozových dnech !!! 
 
4) KMČ upozorňuje občany, chataře a chalupáře, aby v nastávajícím zimním období parkovali přede-

vším na svých pozemcích a to z důvodů bezpečného plužení komunikací, ale i svozu TKO. Řidiči 
těchto vozidel nebudou riskovat poškození soukromého majetku (auta). Pokud bude na komunikaci  
zúžený profil pro průjezd techniky, nebude možné realizovat obsluhu ulice. V případě problému 
se obracejte přímo na dispečink zimní údržby TSMO a.s. – 605 201 686.  
- Upozorňujeme taktéž na zákaz vyvážení sněhu na veřejná prostranství. 
- TSMO a.s. děkují předem všem, kteří si odklidí sníh před svými domy. Kapacity pracovníků 

TSMO a.s. jsou omezené a úklid nejde realizovat ihned. 
 
5)  Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    

      Je tu zima, večery jsou dlouhé a tak kromě televize zůstává i více času na hezkou knihu. Již pře-
dem se můžete podívat na webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, ja-
ké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce.   

                                                                                                                                                                                           /zv/ 
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Městská policie je tu pro vás:   
Zásady používání zábavní pyrotechniky 
Nastává období, kdy dochází k  nárůstu používání zábavní pyrotechniky, proto 

je nutné připomenout několik základních zásad při jejím používání: 
 

 nakupujte pouze pyrotechniku legálně uváděnou na českém trhu do 
oběhu   

 dbejte,  aby byla opatřena českým návodem k použití, který informuje, 
jak výrobek skladovat  a bezpečně používat 

 tento návod striktně dodržujte 
 se zábavní pyrotechnikou manipulujte na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od  

ostatních objektů  
 vyhýbejte se manipulaci s pyrotechnikou,  jste-li pod vlivem alkoholu 
 nepatří do rukou dětem 
 uložte ji mimo dosah dětí a zároveň je poučte, aby nesbíraly již použitou nebo nevybuchlou 

pyrotechniku 
 zábavní pyrotechniku vždy používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj, nebo ně-

koho jiného. Buďte ohleduplní ke starším lidem a pejskům. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Mgr. Magda Václavíková 
  tisková mluvčí     

   Městská policie Olomouc 
   Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc 

   tel: +420 585 209 561 | +420 606 760 814 
   mluvci@mp-olomouc.cz                                                                                                

www.mp-olomouc.cz        
 

 
                                                                                                                                                                                                           
Klub seniorů Radíkov informuje…. 

    1. říjen - Mezinárodní den seniorů - jsme oslavili nejdřív v 
kostele na Svatém Kopečku, kde byla v 9 hodin sloužena poutní 
mše svatá /kostel byl  plný/ a potom další středu v klubu malým 
pohoštěním. 

 Měsíc říjen a listopad byl bohatý na kulturní akce. Nejdřív to bylo  
promítání cestopisného filmu o Novém Zélandu od cestovatele 
Leoše Šimánka. Další týden jsme se dobře bavili na koncertu v 

Redutě, kde jsme si v podání Richarda Adama, Standy Procházky, Josefa Zímy a Pavlíny Filipov-
ské vyslechli písničky našeho mládí. Magistrát města Olomouce, sociální odbor, nám umožnil ná-
vštěvu kina Metropol, kde pro nás seniory promítali filmy "Ženy v pokušení" a  "Králova řeč". Byl to 
v obou případech zážitek. Také jsme v hojném počtu navštívili výstavu k 80. narozeninám Jiřího  
Suchého, kde byly vystaveny fotografie z jeho plodného života a také  ukázky z výtvarné tvorby. 
Další dvě středy jsme si příjemně poseděli v klubu při dobré kávičce a  promítání dokumentárních 
filmů nebo při ukázkách kondičního cvičení.  
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      Tradičního vystoupení dechovky "Příkazanky" v Lošově se zúčastnilo  několik členů našeho 
klubu. Do konce roku máme ještě v plánu oslavy Mikuláše a návštěvu divadla. V říjnu nás bohužel 
navždy opustila naše členka paní Tomečková, s kterou  jsme se rozloučili zádušní mší svatou v 

kostele Sv.Mořice v Olomouci. Tedy bylo 
co prožívat a teď nám ještě zbývá prožít 
hezký adventní čas.  To znamená pro 
nás čas bez chaosu a nervů. Vždyť není 
náhodou, že je  všechno očekávání 
rozděleno na čtyři týdny, abychom si vše 
řádně užili.  A až se i u nás v Radíkově 
rozsvítí vánoční stromečky, přijde to 
pravé. My si přejeme hezké  Vánoce, 
které zase přicházejí po roce. Mějme se 
všichni rádi, vždyť  každému je čas vy-
měřen! 

 Hezkou vánoční pohodu a svěží krok 
v novém roce 2012 přeje všem výbor 
našeho  „Klubu seniorů“.  

Při zimním posezení v klubu si rádi připomeneme 
naše výlety po kulturních památkách 

                                                                                                                                     /ar, fp/ 

 
„Co jste hasiči, co jste dělali“ (připravujeme oslavy 120 let SDH Ol. - Radíkov, 
zúčastnili jsme se netradiční hasičské soutěže v  Holici, sbírali staré železo, 
připravili  „Drakiádu“ pro děti i dospělé, účastnili se námětového cvičení 
v Lošově, zástupce našeho SDH byl na setkání starostů okresu Olomouc 
v Černovíře, hasičský Mikuláš udělal radost radíkovským dětem a chystáme 
valnou hromadu našeho SDH….)  
 

 Pokračují přípravy oslav 120. výročí založení našeho sboru 
„ Náš vlastní prapor -  jak bude vypadat ? “ 
V minulém čísle jsme vám slíbili, že vás budeme informovat, jak to pokračuje s naším novým praporem. Fi-
nanční sbírka již běží, oslovili jsme nejrůznější veřejně známé osobnosti s žádostí o dar a také poslali žádosti na 
Nadaci pro podporu hasičského hnutí do Přibyslavi. Protože čas utíká a nechceme řešit vše na poslední chvíli, 
jednáme již delší dobu s výrobcem praporu o detailech, materiálech a grafice tak, aby vše navazovalo na naši 
tradici a historii. 
V majetku sboru je několik symbolů, které jsme se, po konzultaci se znalci, rozhodli použít. Jedná se o znak 
SDH v době založení sboru, který jsme také našli na pamětní stužce k oslavám 20. výročí našeho sboru z roku 
1912 a grafiku hasiče, která byla použita na historickém medailónku.  

                           
Znak SDH          grafika hasiče 

Tyto podklady jsme předali firmě, která prapor bude vyrábět a má s výrobou praporů více než 11-tileté zkuše-
nosti. Nyní čekáme na finální grafický návrh.  
 
Žádáme nyní všechny, kteří se chtějí zapojit do naší veřejné sbírky a přispět finančním darem ( vše bude 
podloženo Darovací smlouvou ), kontaktujte co nejdříve členy hasičského sboru - osobně pan Pavel Hudec 
( tel : 604 705 581 ) nebo pište email na sdh-radikov@volny.cz . Všem dárcům předem děkujeme ! 
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Během příštího roku jsme se rozhodli uspořádat doprovodné akce související s naším výročím. Tady je plánova-
ný program hlavních akcí ke 120. výročí založení SDH Radíkov.         

- Výtvarnou soutěž pro děti – „ Hasiči očima dětí“   
- Fotografickou soutěž pro všechny – „ To jste ještě neviděli …“   foto radíkovských hasičů z rodinných 

archívů 
( obě doprovodné soutěže jsou pro širokou veřejnost od 6 - 100 let, vyhlášení vítězů proběhne v rámci oslav a 
čekají je zajímavé ceny , hodnocení provede porota složená ze zástupců Radíkovského veřejného života , nejlep-
ší výtvory  představíme v rámci výstavy ve dnech oslav 120. výročí )  

-      16. června 2012  NETRADIČNÍ SOUTĚŽ – již 6. ročník   
-      1.-2. září 2012 Oslavy 120 let od založení SDH Olomouc- Radíkov   

Věříme, že vám již v příštím čísle ukážeme, jak bude náš prapor vypadat a také něco ze zákulisí výroby.  
                                                                                      
 středa (státní svátek) - 28. září 2011 čištění studny v místním hostinci 

 
 sobota 1. října 2011 – Olomouc – Holice NETRADIČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 
     „ HOLICKÉ KOMBAJN“ 

     I družstvo SDH Olomouc – Radíkov se zúčastnilo nultého ročníku netradiční soutěže v požárním sportu, 
kterou uspořádali naši bratři z SDH Olomouc - Holice. 
     Již název naznačoval, že to nebude jen tak. Soutěž se skládala ze tří disciplín, po dvojicích štafetovým 
způsobem. 
     SDH Olomouc – Radíkov reprezentovali: bratři Pavel Hudec, Jiří Švestka, Jarda Kováčik, Miloš Lisa a 
Michal Titz.   Po nástupu jsme se seznámili s podmínkami soutěže a bylo rozhodnuto – první úsek Pavel s 
vypůjčeným bratrem z Droždína, druhý úsek Jarda a Michal, poslední úsek Miloš a Jirka.  
Soutěžili jsme jako sedmí v pořadí, takže jsme stihli do našeho prvního pokusu odpozorovat i  taktiku soupe-
řů.  První dvojice měla za úkol roztáhnout zavodněné hadice C ke značce cca 25 m a pak se proplazit tune-
lem, po doběhu do prostoru předání štafety druhá dvojice popadla nosítka s figurínou vážící cca 80 kg a přes 
malou bariéru a překážku z pneumatik  museli oba členové projít středy pneumatik, doběhnout do prostoru, 
kde předali štafetu třetí dvojici. Ta překonávala bariéru a pak doběhla k hamer boxu, kde každý z dvojice 
provedl 30 ran nahoru a dolů. Pak už jen zbývalo doběhnout do cíle. 
Soutěžilo se v zásahovém oděvu, obuvi, přilbě a opasku, jen rukavice mohly být pracovní…  
Po prvním pokusu jsme se časem 2:07:7 úspěšně zařadili na předposlední místo a bylo nám jasné, že máme 
rezervy… Poučení z předchozího startu jsme ve druhém pokusu vylepšili čas o 14 sekund na výsledných 
1:53,9. Stačilo to sice na 7. místo z devíti zúčastněných, ovšem pouze 3 vteřiny za místem čtvrtým a to se po-
čítá. 
   Soutěž mužů vyhráli bratři z Drahlova, druzí byli bratři z Bělkovic - Lašťan a třetí Lošov. Soutěž žen vy-
hrálo domácí družstvo SDH Olomouc – Holice B. 
    Nejstarším účastníkem a pěknou cenu si odnesl náš Pavel Hudec. 

 sobota 8.10. - 9:00 - Podzimní sběr starého železa  
      Ruce k dílu přiložili tito bratři: starosta sboru Miroslav Nemrava, Čestmír Prudký, Pavel a Tomáš Hud-

covi, Jaroslav a Jakub Kovačíkovi, Mirek a 
Michal Titzovi, Jan Rudický, Jiří Švestka, 
Pavel Snášel, Aleš Morbitzer, Aleš Foukal 
a Ivo Hanzlík. Řidič byl jako roky před tím 
zkušený František Johanes z nedalekého 
Posluchova. Auto (AVIE ) poskytl bratr 
Mirek Titz. 
            Po Radíkově se nasbíralo za pouhé 
dopoledne zhruba 4 tuny železného 
odpadu, za což  bychom chtěli poděkovat 
všem občanům, chatařům a chalupářům. 
 
 neděle 9.10. - 15:00 - D R A K I Á D A  

„U DOUBKU“ 
        
 A opět bez větru - bylo ideální bezvětří, 
sešlo se cca 40 příznivců draků. Na rozdíl 
od minulého ročníku se nejen děti, ale i 

rodiče trochu více naběhali. Jako již tradičně byly děti v jednotlivých disciplínách soutěží odměněni sladkost-
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mi. Pro příznivce draků byl jako každoročně dovezen pravý burčák z  Kobylí. Regulační poplatek á 30 Kč za 
první kelímek, opravňoval i k opakované degustaci kvalitního nápoje.   

 pátek 21.10.2011 v 19:00 - VÝBOROVÁ SCHŮZE    
 sobota 22.10. - Námětové cvičení LOŠOV 2011  
 
             Účel cvičení bylo ověření 

připravenosti JSDH při hašení 
požáru s nedostatkem hasební 
látky. Zajištění vody pomocí 
dálkové dopravy vody. 
Místem cvičení byl katastr 
obce Olomouc –Lošov. 

 
Námět cvičení: 

          Požár, který se nachází v 
lokalitě ,,na hřišti“, rozšíření 
požáru na přilehlé budovy. 
Požár byl likvidován pomocí 
čtyř proudů „C“. Dva proudy 
dálková doprava vody, dva 
proudy Cas JSDH Lošov. Do-
pravní vedení bylo realizo-
váno z vodního zdroje přehra-
dy v Lošově pomocí čerpadel 
Tohatsu JSDH CHválkovice, 
JSDH Droždín. JSDH Radí-
kov, JSDH Holice do cisterny 
CAS JSDH Lošov. 

Tohoto cvičení se za JSDH Olomouc - Radíkov zúčastnili tito bratři: Prudký Čestmír VZJ, Hudec Pavel, 
Langer Vladislav, Foukal Aleš, Hudec Filip,Sobotka Jan a benjamínek Hudec Tomáš. 

     Časový sled zásahu:  
- Poplach byl vyhlášen všem členům ZJ ve 13:45 minut. 
- Výjezd výše jmenovaných členů byl proveden ve 13:55 minut. 
- Příjezd na první stanoviště a tj.přehradní nádrž ve 13:59 minut. 
- Po příjezdu okolních sborů JSDH Hanáckého okrsku ve 14:15 minut mohla být započata dálková do-

prava vody. 
- Ukončení prověřovacího cvičení bylo provedeno velitelem okrsku Petrem Spáčilem ve 14:45 minut. 

    Závěr a hodnocení:  
         Po 15. hodině bylo provedeno přemístění všech sborů okrsku k lošovské hasičské zbrojnici, kde bylo 
provedeno hodnocení celého prověřovacího cvičení velitelem okrsku. Několik důležitých slov padlo i ze 
strany firmy ZHT Slavíč ohledně šetrného zacházení s čerpací technikou s ohledem na vstupní a výstupní tla-
ky z čerpadla Tohatsu. 
      Po tomto oficiálním ukončení  
cvičení bylo připraveno místními 
hasiči malé pohoštění. 

 sobota 12.11.2011 v  9:00  
- SETKÁNÍ STAROSTŮ SDH 
OKRESU OLOMOUC - zbrojnice 
Černovír  

 pátek 18.11. - 19:00 - členská 
schůze k akcím do konce roku 
2011 

 sobota 3.12. – Mikulášská  
besídka  

            Jako každoročně se i letos 
místní hospoda U Pulce naplnila 
štěbetajícími dětmi, ale i rodiči, 
babičkami a dědy, přijeli i kama-
rádi hasičů a nebo přátelé 
z blízkého okolí. Netrpělivost u 
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dětí byla střídána i s obavami, ale několik minut po 15. hodině do hospody vstoupil Mikuláš, anděl a čert 
s plným košíkem balíčků pro děti. Mikuláš měl poctivě připravený soupis všech dětí a ty pak byly zvány 
k přednesení básničky nebo děti již školou povinné byly vyzkoušeny z matematiky. Některým dětem přísný 
pohled čerta, který postával poblíž nevadil, jiné přiváděl v náručí maminky k pláči. Nakonec ale všichni ode-
šli s balíčkem. Po ukončení nadílky byl připraven již DJ Miloš s „Pekelným discem“  a mohla začít  tradiční 
diskotéka.   

              
     Co ještě máme před sebou…. 
 sobota 17.12. - 9:00 hod. - vrchol letošního roku Výroční valná hromada 2011  aneb  „co jste hasiči , 

letos dělali ? “  A POZOR!  Obědem to u nás teprve začíná…………….. 

 Vedení místního Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov zve všechny členy na 
výroční valnou hromadu roku 2011, která se uskuteční v sobotu 17. prosince v místní 
hospodě U Pulce v 9:00 hod. 

 
 sobota 11.2.2012 ve 20:00 hod. Tradiční hasičský ples 2012  
 
 

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 
www.sdh-radikov.estranky.cz 

 
Šťastné Vánoce a do nového roku 2012 hodně zdraví a spokojenosti  

přejí čtenářům hasiči  z Olomouce - Radíkova 
 

                                                                                                            /pb, čp, km,upravil zv/ 
 
     
                                                                                                                                                                                                                
INZERCE  

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k vánočním a silvestrovským nákupům 
 
Opětovně je před námi období konce roku, kdy se rodiny 
a přátelé schází k vánočnímu posezení a bezprostředně 
na tyto svátky navazuje období silvestrovských a novo-
ročních oslav. Naše prodejna HRUŠKA v Radíkově je 

dostatečně zásobena k tomu, aby jste si zde zajistili vše potřebné k slavnostnímu vánočnímu a sil-
vestrovskému hodování. Máte možnost si dle aktuelní nabídky objednat vybrané druhy potravinářské-
ho zboží.  
 
         Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově a přejí hezké Vánoce,  
veselého Silvestra a do nového roku 2012 pevné zdraví.    

 
 
 
 Prodejní doba o svátcích:     
                            
Pátek             23.12.      7,00–11,00   14,00-16,30      
Štědrý den    24.12.      7,00 - 11,00 
Neděle           25.12.      zavřeno 
Pondělí          26.12.      zavřeno 
Út. – Pá.        27.12. – 30.12.  běžná prodej.doba 
Silvestr-sob. 31.12.      7,00 – 12,00                                                                                                       
Nový rok         1.1.           zavřeno                                         
Po – So.           2.1. – 7,1. běžná prodejní doba  
                                                        

                                                                         
/zv/ 
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Hospůdka „U Pulce“ vás zve na oslavy 
Silvestra.. 

 
Silvestrovská zábava  -  vstupné 200,- Kč.  
V ceně vstupného:  Reprodukovaná hudba, přivítací 
přípitek, večeře a drobnosti na stolech, půlnoční 
přípitek. Kouří se mimo vnitřní prostory. Zábavnou 
pyrotechniku vzít s sebou. Srdečně zve personál. 
Informace a objednávky na tel. 731 140 187,   info@-
radikov.cz,  www.hospoda-radikov.cz   nebo 
v hospůdce a to vše  do 20.12.2011. 
                                                                                    /ET/                                                                                                                                                               

 
Něco o vánočních zvycích ………… 

 
Vánoční stromeček 

Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou.  Poprvé se v českých zemích 
objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu 
nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich 
manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla 
celou Prahou. Již příští rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. 
Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska. 

Ovšem ještě stále to nebyl stromek takový jaký ho známe dnes. Na 
vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a 
zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky. 
 
Jmelí 
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či 
pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě 
proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či 
ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich 
láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí 
štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést. 
 
Kapr 
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se 
totiž na stolech našich předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se 
především polévky a luštěninová jídla. Například hrách, hrachová polévka 
či "pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, proto-
že prý zaručovala strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste na stolech 
mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, kru-
pičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem. 

Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. století. Dnes je neod-
myslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený. Ale i on je dnes už 
na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci, štikami, pstruhy, ale také lososem a nebo i mořskými rybami či 
plody moře. 
 
Zlaté prasátko 
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku v jedné známé reklamě a její: 
"Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... ". Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se 
postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. 
Zřejmě proto, že zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také málokomu podaří 
zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či stropu místnosti. 
 
Štědrovečerní magie 
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a 
vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí z domu. Při samotné večeři počet strávníků musí 
být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak 
každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se od 
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svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už "příštích Vánoc 
nedožije". 
 
Rozkrojené jablíčko 
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalez-
ne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud 
je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru kříž-
ku, hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka 
podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok. 
 
Lití olova 
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší, je staročeský zvyk - lití olova. Nad plamenem či na kamnech se 
roztaví kousek olova, který se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě 
ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář či monogram toho, 
kdo je jim určen. Výsledný tvar olova je také možné číst jako odpověď na předem položenou otázku. 
 
Ježíšek 
Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem 
rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl 
Ježíšek. Na rozdíl třeba od Santa Clause tato postava nemá žádnou ustálenou vizuální podobu. Také způsob, 
jakým k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o 
Vánocích zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve kterém ho prosí o to, co by si přály pod 
stromečkem nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v 
devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak 
Ježíšek. 
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