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

PF 2005

Krásné prožití svátků
vánočních, do nového
roku 2005 hodně zdraví
a
spokojenosti přeje
všem
Komise městské části č.21
Olomouc - Radíkov
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce projednaly (výběr):
dne 5.10.2004 - 49. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-převzetí prodejny
Nedvězí do správy
SNO a.s.
-návrh prodeje ZŠ
na Hradě
-smlouva o nájmu
a provozování
zimního stadionu
-bytové záležitosti
/smlouvy o nájmu
bytů/
-rozpočtové změny 2004
-informační orientační systém města Olomouce /zadání zpracování studie/
-příprava publikace o Olomouci
-příprava investiční akce „Parkoviště u plaveckého stadionu“
-zpracování studie „Řešení křížení Severního spoje s železniční tratí OlomoucŠternberk“
-Plán městské hromadné dopravy a podnikatelských aktivit na rok 2005
-rozpracování usnesení z 12.zasedání
ZMO
-dopis KMČ Černovír
dne 19.10.2004 – 50. schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-navýšení parkovacích možností v centru
Olomouce
-bytové záležitosti /nájem bytů/ a prodej
domů
-rozpočtové změny r.2004
-požadavky na objednávky veřejných služeb na rok 2005
-příspěvky v sociální oblasti
-smlouva Vánoce 2004-dodatek
-Strukturální fondy EU /projekty/
-kontrola smluv na hrobová místa a úhrada poplatků u Hřbitovů města Olomouce
-cyklostezka Štítného
-vyhodnocení spolupráce s exekutorskými
úřady
-marketingový plán cestovního ruchu
Sportovně rekreační areál a kemp LazceKouty /přepracování studie/
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Dne 2.11.2004 – 51.schůze RMO
-návrh rozpočtu na rok 2005
-rozpočtové změny 2004
-majetkoprávní záležitosti /zamítnutí žádosti o pronájem parc.č.745 k.ú.Radíkov u
Olomouce manž.Vašákovým-revokace původního rozhodnutí/
-bytové záležitosti a prodej domů
-Městská policie Olomouc /organizační
změny/
-Fond rozvoje bydlení
-změny názvů zastávek na území města
Olomouce
-převod budovy bývalého Okresního úřadu
do majetku města
dne 23.11.2004 – 52.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-bytové záležitosti
-návrh souboru změn č.XI/A ÚpnSÚ Olomouc a návrh zadání změny č.XII/8 ÚPnSÚ
-aktualizace programu regenerace MPR
-příspěvek Holice-chodníky
-příprava 13. zasedání ZMO
-útulek pro psy-smlouva s LZO
-příspěvky v oblasti sportu
centrální výtopna v ZOO /finanční rozklad/
dne 30.11.2004 - 53.schůze RMO
-majetkoprávní záležitosti
-rozpočtové změny 2004
-koncepce kultury
-vybavení kanceláří odboru školství
-Šantova ulice-vodní kanál
-zajištění financování investičních akcí
v letech 2005 a 2006
-financování investičních akcí – EU
-tenisový areál Lazce-Dlouhá
-vyhláška o poplatku za komunální odpad
/výše poplatku 492,-Kč- pro schválení
ZMO/
-koupaliště Poděbrady
-příspěvky v oblasti využití volného času
dětí a mládeže
-Hynaisova 10 – parkování
dne 7.12.2004 – 54.schůze RMO
-veřejné zakázky
-Bezbariérová Olomouc
-zánik mandátu člena ZMO
dne 14.12.2004 – 13.zasedání ZMO
-rozpočtové změny r.2004
-majetkové záležitosti
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-prodej domů
-vyhláška o poplatku za komunální odpad
na rok 2005
-návrh rozpočtu na rok 2005
-pořízení souboru změn č.XIII ÚpnSÚ
Olomouc, návrh zadání změny č.XII/8
ÚpnSÚ Olomouc a návrh souboru změn č.
Xi/A ÚpnSÚ Olomouc
-aktualizace programu regenerace MPR
fond rozvoje bydlení

Upozornění: Podrobné podklady z jednání RMO
a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp.pořízení
kopie) na informačním centru vedle orloje
v budově radnice na Horním náměstí nebo na
internetových stránkách Statutárního města
Olomouce
včetně
důvodových
zpráv
zpracovávaných pro zastupitele před jednáním
ZMO.
/zv/

Ze zápisů jednání KMČ č.21
Olomouc-Radíkov
Říjen 2004
-projednání došlé pošty
-vyhodnocení
sběrových
sobot
-uplatnění reklamace na hracím prvku dětského hřiště a zabezpečení dětského hřiště směrem ke komunikaci
-opětovná urgence oprav na objektu prodejny u SMO a.s.
-urgence úklidu zeleně z ořezu keřů
-opětovné uplatnění požadavku u společnosti Eurotel na posílení signálu v lokalitě
Radíkov
-zajištění zimní údržby
-kontrola čerpání rozpočtu KMČ na rok
2004
Listopad 2004
-mimořádné jednání KMČ ve věci petice
ze Sv.Kopečka /Diagnostický ústav/, KMČ
tuto akci nebude garantovat
-schválení změn v čerpání rozpočtu KMČ
a to na: výsadba zeleně, ohrazení u dětského
hřiště,
lavička
pod
lípou,

ul.Náprstkova, dodání 2 ks posypových
nádob
-problematika televizního příjmu a místního rozhlasu
-došlá pošta
-jednání k zimní údržbě
-oprava laviček v katastru Radíkova
-zajištění drobných oprav na místní prodejně
-návrh na přizvání zástupců vedení města
na jednání KMČ
Plán jednání KMČ v roce 2004 a 2005
20. prosince 2004
17. ledna 2005
21. února 2005
21. března 2005

18,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.

Poznámka: Termín jednání KMČ může být operativně změněn z důvodu zaneprázdnění členů
v
daném termínu. J e d n á n í j e v e ř e j n é .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD a na
stránkách www.olomoucko.cz/radikov
/zv/

DO ČEHO JSME VLOŽILI FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENÉ KMČ
I v letošním roce naše KMČ hospodařila s finančními prostředky , které byly přiděleny ve
výši cca 180 000,- Kč. Do čeho jsme „investovali“ ve prospěch této městské části?:
Vydávání Zpravodaje, novoročenky
Chodníky ul.Malinovského
Oprava odvodňovacích žlabů ul.Na pevnůstce, Malinovského
Oprava a rozšíření místního rozhlasu ul.Lošovská a Zedníkova
Ozelenění před prodejnou, ul.Náprstkova , Pujmanové
Lavička ul.Náprstkova a ohrazení dětského koutku
Ostatní drobné akce

15 000,- Kč
60 640,- Kč
33 500,- Kč
25 000,- Kč
9 000,- Kč
17 200,- Kč
15 500,- Kč

Pro případ, že budou přiděleny fin.prostředky i v roce 2005, vítáme vaše náměty na investování.
/zv/
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INVESTIČNÍ AKCE „KANALIZACE RADÍKOV“ – ZPRÁVA O STAVU
KMČ č.21 věnuje trvalou pozornost přípravě této akce. Kdo z vás se díváte na Úřední
tabuli v prostoru pod lípou u zastávky MHD nebo na Magistrátu, zajisté jste zjistili, že ve druhé polovině listopadu 2004 bylo zahájeno územní řízení podle §36 odst.4. zákona č.50/1976
Sb. pro investiční akci „Olomouc,m.č.Radíkov-kanalizace“. Navrhovaná stavba řeší odkanalizování městské části Radíkov, které je navrženo jako oddílná soustava. Stavba bude
členěna na tyto stavební objekty:
SO1 - Stoky splaškové kanalizace /délka 4 683 m/
SO2 - Stoky dešťové kanalizace
/délka 332 m/
SO3 - Prodloužení vodovodních řadů /délka 449 m/
SO4 - Oprava povrchů komunikací
Můžeme konstatovat, že i v návrhu rozpočtu města na rok 2005 je uvažováno s částkou
800 000,- Kč na další stupeň projektové dokumentace na zhotovitele stavby.
/zv/

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY
se opětovně těšily zájmu
místních občanů, chatařů i chalupářů. Letní období spojené se
zvelebováním domů, chat, chalup a
zahrad vyprodukovaly dostatek jak
železného šrotu, tak i objemného
komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Místní hasiči byli
spokojeni se sběrem železného
šrotu a tak i současná příznivá
výkupní cena železného šrotu pomohla vylepšit konto místního Sboru
dobrovolných hasičů.
/zv/

Pracovníci TSMO a.s. se při sběrových sobotách ani nezastaví

JAK VOLILI MÍSTNÍ OBČANÉ

Jako volební místnost v městské
části Radíkov posloužily útulné
prostory Klubu seniorů.
I zde v Radíkově vládne trend
klesající účasti voličů. A jak
se vyjádřili místní voliči při
volbách do Zastupitelstva olomouckého kraje a do senátu?

Volební komise očekává místní voliče
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VÝSLEDKY VOLEB 2004 /5.-6.11.2004/
V MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV
Počet voličů ve volebním seznamu - 240
účast 36,6 %
A) Volby do Zastupitelstva:
Název strany-sdružení

Č.strany
4
5
8
14
15
19
21
26
33
34
36
39
41
42
54

Strana pro otevřenou společnost
Moravská demokratická strana
Křesťanská demokratická unie- čs.strana lidová
Unie svobody
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí
Strana nezávislých
Občanská demokratická strana
Koruna Česká
Pravý blok
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
Strana za životní jistoty
Komunistická strana Čech a Moravy
Počet platných hlasů

Procento
hlasů
1,2 %
0
18,3 %
0
0
3,6 %
9,8 %
12,2 %
1,2 %
0
30,5 %
0
4,9 %
0
18,3 %

Počet hlasů

100 %

82

Počet neplatných hlasů
Volilo celkem voličů

1
0
15
0
0
3
8
10
1
0
25
0
4
0
15

6
88
B) Volby do Senátu

Poř.
1
2
3
4
5
6
7

Osobnost /politická příslušnost/
PaedDr. Jaroslava Cardová
/KSČM/
Ing. Martin Tesařík
/ČSSD/
Prof. Ing. Jan Hálek CSc.
/ODS/
MUDr. Marie Horáková
/KDU-ČSL/
Prof.MUDr.PhDr.Jana Mačáková CSc./Bez pol.přísl./
Stanislav Stránský
/Nezávislí/
RNDr. Pavel Forentík
/Naděje/
Počet platných hlasů

Procento
hlasů
18,4 %
39,5 %
7,9 %
25 %
9,2 %
0%
0%

Počet hlasů

100%

76

Hlasy neplatné
Prázdné obálky
Volilo celkem voličů

14
30
6
19
7
0
0
6
6
88

VÝSLEDKY VOLEB 2004 II-KOLO /12.-13.11.2004/
VOLBY DO SENÁTU
v městské části Olomouc-Radíkov
Počet voličů ve volebním seznamu - 240
účast 22 %
Počet voličů při volbách------------------------------------ 53

Ing. Martin Tesařík
Prof.Ing.Jan Hálek, CSc

- 40 hlasů
- 13 hlasů

75,5 %
24,5 %
/zv/
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Víte, že . . . .
……..v sobotu 9. září si za svůj cíl závěru letošní sezóny veteránů dali majitelé historických vozidel v areálu RS
Chata pod věží.

Příjemné prostředí, zajištěné občerstvení se líbilo všem milovníkům koní.
Poděkování patří pořadatelům……
Byla k vidění krásná historická vozidla o
které jejich majitelé s láskou pečují a do
provozu vkládají nemalé finanční prostředky ……………
……..ve 44.týdnu bylo za přítomnosti
pana primátora Ing. Martina Tesaříka,
vedoucího odboru životního prostředí
RNDr.Loyky a RNDr. Holzera vypuštěno do Radíkovské vodárenské nádrže na 200 mladých raků. Informaci přinesli nejen regionální media…………
……….symbolický závěr jezdecké sezóny stáje při RS Chata pod věží se
uskutečnil v sobotu 30.10.2004. Hojná
účast a zajímavé skákání potěšilo
všechny příznivce koní……
………o týden později uspořádala místní Stáj Omega již tradiční Hubertovu
jízdu. Účast přes 20 jezdců na koních
vytvořilo spolu s příjemným počasím
pěkný závěr sezóny.

……….naše KMČ opětovně dopisem
oslovila provozovatele sítě EUROTEL
s žádostí o posílení lokality Radíkova
signálem. Písemná odpověď dává naději, že v roce 2005 by mohli i příznivci
tohoto operátora býti uspokojeni. Pravdivost potvrdí pouze skutky a tak uvidíme, resp.uslyšíme……….
………..KMČ opětovně urgovala provedení drobných oprav na místní prodejně. Práce spojené s vyčištěním svodů a
provedení drobných zámečnických
oprav bylo nakonec před zimním obdobím provedeno. Protože na výstavbě
prodejny pracovali téměř všichni místní
občané, tak nám i dnes po téměř 15-ti
letech není její stav lhostejný…….
……….se podařilo KMČ zajistit výměnu
všech prken na našich lavičkách. Některá prkna prohnila, jiná zničili vandalové….
………..někteří občané si stěžují na
zhoršující se kvalitu televizního signálu.
Nelze očekávat nějaký radikálních zásah ze strany Radiokomunikací. Je
nutno si uvědomit, že i váš anténní systém stárne a dále, že je třeba i odclonit
silný signál místního TV vysílače. Tyto
úpravy si musí každý zajistit sám…….
……..nějak se nám množí krádeže litinových mříží na místní kanalizaci a tak
prosíme buďte všímaví….
/zv/

Akci zpestřila přítomnost sokolníků
v dobových kostýmech.
Radíkovský informační zpravodaj 6/2004
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v prosinci
Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Anna
Střeláková
v lednu
Jitka Hanousková, Anna Uhlířová, Marie Šnajdrová, Josef
Doseděl, Anna Rešlová
v únoru
Zdeněk Střelák, Jiřina Adlerová, Stanislav Šubrt, Doc.PhDr.
Karel Frank CSc, Miluška Sedláčková, Anežka Pospíšilová,
Marie Schwarzová, Helena Večeřová

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 nebo penzionu v Olomouci-Chválkovicích.

Smuteční oznámení
Blízcí příbuzní a spoluobčané se rozloučili se zesnulým panem Oldřichem Pospíšilem
/zv/

Upozornění:
1) Provoz místní pobočky Městské knihovny je každou neděli od 9 11 hod.
2) Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 –17,00 hod. Tel. 585385 296.
Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy, notářské
zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
3) Rozvoz plynu(lahve PB) 30.12., 27.1., 24.2., 24.3., 21.4. Lahve vybírá
pan Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové Ol.-Radíkov !

4) Zima je před námi a tak nezapomeňte na zimní údržbu chodníků před svými domy a
buďte ohleduplní při odstavování svých vozidel na komunikacích, které se v zimě
ošetřují.
/zv/

Klub důchodců Radíkov informuje
Činnost našeho Klubu seniorů je stále pestrá. Koncem září
jsme uskutečnili již dříve plánovaný výlet do Bukovan. Tam nám
paní Prášilová zajistila prohlídku nového moderního kostela i
s průvodcem, kterým byl tamní kostelník. Dozvěděli jsme se, že
kostelík postavili věřící z Bukovan za neuvěřitelné 3 měsíce od
vydání stavebního povolení a pečlivě se o něj starají. Zpáteční
cestu jsme absolvovali pěšky přes Svatý Kopeček se zastávkou
v hostinci U Macků. V následujícím týdnu jsme si za pěkného počasí prohlédli chatovou lokalitu u Droždína a mnozí z nás se divili, jak se vše za poslední léta změnilo. 13. října přijala
naše pozvání MUDr.Terichová, která v Radíkově již nějakou dobu bydlí a přiblížila nám život
v Domově důchodců ve Chválkovicích, kde pracuje. Dne 15. a 16.října jsme zhlédli představení „Cikánský baron“ a 14.listopadu činohru „Romeo a Julie“ v Moravském divadle
Radíkovský informační zpravodaj 6/2004
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v Olomouci. Obě představení se nám moc líbila. Koncem měsíce, a to 27.10.2004 nás poctila návštěvou Dr.Sokolíčková ze sociálního odboru Magistrátu města Olomouce. Bylo to zároveň její rozloučení s námi, neboť nastupuje do nového zaměstnání.
11. listopadu pořádal sociální odbor Magistrátu ples seniorů v Nemilanech, kterého se účastnili i naši členové. Další týden jsme byli pozváni seniory z Dolan na jejich ples. Byla to milá
setkání se známými, které zpestřila živá hudba „Dolanka“. Na začátek prosince mezi nás
zavítala paní Hanáková ze Sv.Kopečka, která zajímavě hovořila o historii Sv. Kopečka –
Fojtství.
Závěr letošního roku ukončíme již tradičním vánočním posezením.
Vedení Klubu seniorů přeje všem svým členům krásné prožití
svátků vánočních v kruhu rodiny a svých blízkých a do nového
roku 2005 všem hodně zdraví a spokojenosti.
/jsch/

Z kuchyně místního SDH Olomouc-Radíkov
S novou tradicí, a to
„0. ročníkem DRAKYÁDY
2004“ pro naše děti přišli
členové
místního
SDH.
Zajímavá akce se srazem u
„Doubku“, typické podzimní
počasí,
přilákaly
v neděli
24.října slušný počet kluků,
holek i rodičů. Byly připraveny
soutěže pro děti a to
v disciplíně:
- SKY Team - nejlépe
povedený start draka
- Astronaut - nejvýše
letící drak
- Kamikadze - nejlepší
drak - akrobat

-

Družstvo zásahové jednotky Radíkov se účastnilo v rámci výcviku pytlování písku do protipovodňových pytlů, které se uskladňují pro případ kritického stavu při povodních

-

na pozvání SDH Radíkov u Hranic se zástupci našeho SDH Ing.Bednář a Ing.Zvěřina účastnili
slavnostní valné hromady k 90.výročí založení sboru SDH Radíkov u Hranic.
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno tradičním způsobem: historickou stříkačkou taženou
koňmi a trubačem svolávajícím trubkou členy sboru signálem: „Hasiči pojďte do sboru.“
Slavnostní schůzi poctily svou návštěvou významné osobnosti a to:
starosta Sdružení hasičů ČMS bratr Ing. Karel Richter
člen výkonného výboru ústředí bratr Antonín Zatloukal
člen odborné rady velitelů ústředí bratr Alois Prokeš
starosta krajského sdružení bratr Ludvík Sýkora
náměstek starosty OSH bratr Ing. Radek Hlavinka
ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru v Přerově Ing. Jaroslav Hrubý
velitel požární stanice HZS Hranice bratr Ing. Radek Ocelka
starosta obce bratr Lubomír Foltýnek
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delegace SDH Radíkov – okr. Olomouc
delegace všech SDH 12. okrsku
Slavnostní projev přednesl starosta sboru bratr Josef Sohr. Součástí slavnostního odpoledne
bylo i položení věnce k pomníku padlých.Mnoho členů sboru bylo při této příležitosti vyznamenáno.
Sponzorům a příznivcům sboru byly předány pamětní listy, pozornostmi byli oceněni i mladí hasiči.
Zlatým hřebem slavnostního shromáždění byl, na návrh 12. okrsku, předán starostou sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska bratrem Ing. Karlem Richterem „Čestný prapor sdružení Čech, Moravy
a Slezska“. Při předávání pronesl předávající: „Jedná se o morální ocenění za dlouholetou úspěšnou
práci nejen stávající generace, ale i předešlých generací radíkovských hasičů. Po zdravicích přítomných hostů byl podáván slavnostní oběd, po něm následovala volná zábava. K tanci i poslechu hrála
hudba „Kalíšek“ z Dřevohostic do pozdních nočních hodin.
Poznámka: Pamětní list od našich přátel převzali i zástupci SDH Olomouc-Radíkov.

-

Tradici „Mikulášské nadílky“ po delší
odmlce obnovili členové místního
Sboru dobrovolných hasičů v Olomouci - Radíkově. Sobotní odpoledne
4.12. v místním hostinci bylo připraveno na setkání našich dětí
s Mikulášem, andělem
i čerty.
Mikuláš nadělil celkem 34 balíčků, na
které kromě místního SDH přispěl i
Klub důchodců a místní KMČ.
Poděkováním organizátorům byly
spokojené
tváře
těch
našich
nejmenších, kteří jako vždy předvedli
své básničky a nebo něco zazpívali.
Hvězdná sestava Mikulášského odpoledne

-

-

A jelikož sliby /rekonstrukce sociálního zařízení místního SDH/ se plní, pustili se v závěru listopadu hasiči do vyklízení skladu a umývárny tak, aby bylo vše připraveno k rekonstrukci sociálního zařízení. V pátek 2.12.2004 nastoupila firma Řemesla Velká Bystřice, která vyhrála
výběrové řízení na zhotovitele díla. Předpoklad dokončení je do konce roku 2004.
Velice náročný program si připravili radíkovští hasiči na druhou říjnovou sobotu. Dopoledne po
vesnici sbírali železný šrot, odpoledne pořádali fotbalový zápas ŽENATÍ / SVOBODNÍ. Ke
sběru železa se hasiči sešli v 9:00 ve složení: Lis (nový člen našeho sboru), M. Nemrava, L.
Hudec, P. Hudec, P. Snášel, D. Veverka, T. Řezníček, A. Morbitzer, M. Cvoliga, A. Foukal.
Odpoledne se začali první nedočkavci scházet na již tradiční fotbalový zápas mezi ženatými a
svobodnými muži z Radíkova. Letos byl termín vzhledem k nabitému letnímu programu přesunut z obvyklých teplých letních měsíců na sychravý podzim. Podzimní termín způsobil i
menší počet přihlížejících diváků, což ale nemělo vliv na nasazení fotbalistů. Ženatí opět
předváděli jim typický „silový“ fotbal, který je založen na váhové převaze a nepřítomnosti rozhodčího. Průběh utkání byl do poloviny vyrovnaný a nebýt dvou levných gólů v síti ženatých,
mohlo se schylovat možná i k překvapení. Pak ovšem ženatí vystřídali brankáře, svobodní
zpřesnili kombinaci a bylo rozhodnuto. Poslední radost ženatým připravil ještě sváteční střelec
Martin Cvoliga, který svůj gól oslavil se vší parádou. Po minutovém řevu góóól se vysmál golmanovi, obraně a vše zakončil pečlivě připravenou oslavnou sestavou u rohového praporku.
Konečné skóre se zastavilo po dvou hodinách (4x30 min.) na stavu 13:5 pro svobodné. Korunu krále střelců v penaltovém rozstřelu si letos vykopal Aleš Morbitzer.
Ženatí: K. Morbitzer, D. Veverka, M. Nemrava, M. Řezníček, M. Cvoliga, M. Lis, P. Hudec.
Svobodní: A. Morbitzer, T. Řezníček, A. Foukal, V. Langer, J. Krumpolc, L. Hudec.
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-

Oprava nepřesné informace z Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2004
/návštěva pana primátora Ing.Martina Tesaříka……../ nový text:

Při návštěvě primátora městské části Radíkov si místní KMČ a hasiči postěžovali na
špatný stav sociálního zařízení v místní hasičské zbrojnici, kterou kromě hasičů využívá také
KMČ a je zde detašované pracoviště Magistrátu. Uvedli, že již několik roků žádají o zařazení
rekonstrukce sociálního zařízení do plánu oprav Správy nemovitostí, a. s., Olomouc a že se
jejich požadavek nedostal do plánu ani letos. Po prošetření možností stavebních oprav v letošním roce a po projednání v RMO a se Správou nemovitostí a. s. Olomouc zajistil primátor
finanční prostředky na realizaci opravy ještě v letošním roce. V současné době probíhá stavební řízení a stavební povolení má být vydáno do 15.11.2004. Realizaci bude zajišťovat
Správa nemovitostí, a. s., Olomouc odbornou firmou. Rozpočtové náklady na opravu činí
150.000,-Kč
V Olomouci 4.11.04

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu dne 18.12.2004 v 9,00 hodin
v místním hostinci U Martičky výroční valnou hromadu.
/km/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov skončil v podzimní
části 2.ligy na velmi pěkném 2.místě. Byl to jeden z nejúspěšnějších
podzimů soutěže. Vedoucí mužstva Mirek Nemrava děkuje všem, kteří
svým přístupem a dobrým sportovním výkonem k tomuto výsledku
přispěli.
VÝSLEDKY UTKÁNÍ II. LIGY „B“ – ROČNÍK 2004/2005
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(podzim)

28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
8.10.
16.10.
22.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11.

Radíkov
Radíkov
SK Kopeček
Radíkov
1 FC OLMA
Radíkov
FC Beermohotam
Radíkov
Draci
Radíkov
TJ Křelov A
Radíkov
RK Dachi

Step a Style
Foerstrova
Radíkov
Restoma A
Radíkov
Inter Hodolany
Radíkov
Veterán Hlubočky
Radíkov
Lípy
Radíkov
FC Literpool
Radíkov

VÝSLEDEK
PODZIM
2004

VÝSLEDEK
JARO 2005

1:4
3 :0
1:1
2:2
2:0
6:2
0:5
2:1
1:3
3:0
2:0
1:0
2:2

Vedoucí týmu přeje všem hráčům a příznivcům mužstva hezké Vánoce a do nové ho roku 2005 hodně
zdraví, spokojenosti a sportovního štěstí.
/mn/

INZERCE
Vedoucí místní prodejny paní Zabloudilová zve
všechny k předvánočním a silvestrovským nákupům.
Zboží je dostatek a zajisté si vyberete. Na setkání
s vámi se těší personál prodejny.
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Prodejní doba je v závěru roku upravena takto:
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

7,30 – 16,30 hod.
7,30 – 10,00 ŠTĚDRÝ DEN
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Pátek 31.12. 7,30 – 10,00 hod. SILVESTR
Sobota 1.1., ZAVŘENO
Neděle 2.1. ZAVŘENO

Vedoucí prodejny děkuje všem za přízeň v roce 2004 , přeje všem svým zákazníkům pěkné Vánoce a do nového roku 2005 hodně zdraví a spokojenosti.
/ za /

VÁNOČNÍ OBDOBÍ JE PŘED NÁMI…….

Každý ví, že Vánoce v té podobě v jaké je slavíme dnes, nejsou zase tak
dávnou tradicí. To, že se vánoční stromeček zabydlel v českých domácnostech(nejdříve měšťanských, později i venkovských) až po roce 1812,
kdy byl první stromeček hvězdou vánočního večírku, který uspořádal pro
své přátele J.K.Liebich - pozdější ředitel Stavovského divadla, v libeňském zámečku Na ztracené vartě, také není žádnou novinkou. Stejně tak
bramborový salát se smaženým kaprem nebo řízkem není tradičním pokrmem dlouho. Jak ale slavili Vánoce naše prababičky? Některé zvyky se
v rodinách udržují dodnes. Vánoce začínaly Adventem, jeho začátek byl stanoven vždy na
nejbližší neděli mezi 27.11.-3.12. Symbolem byl adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které se
postupně rozsvěcovaly, každou adventní neděli jedna.
První "věštecký" den byl 3O.11. na Sv.Ondřeje, tehdy se předpovídala budoucnost. Na sev.
Moravě např. věštily pomocí ukryté hlíny, chleba, hřebenu či prstenu pod hrnkem. Toho, kdo
měl pod hrnkem hlínu, čekala do roka smrt, hřeben měl varovat nálezce před onemocněním,
chleba znamenal blahobyt a prsten, co jiného než svatbu.
Jiným českým zvykem
bylo půlnoční klepání
na kurník. Dívka
zaklepala na kurník a
když se ozval kohout,
měla se do roka vdát,
ozvala-li se slepice, musela si dívka na svatbu
ještě nějaký čas počkat.
4.12 na sv.Barboru i dnes řežeme třešňové
větvičky "barborky", aby nám vykvetlo štěstí.
Rozkvetlé "barborky" měly také znamenat svatbu
v příštím roce pro dívku, která je trhala.
Sv.Barbora má stejné poslání jako Mikuláš,
naděluje hodným dětem,ale do punčochy. Za
Barboru se převlékaly dívky, vždy do bílého,
pomoučily si obličej, na hlavu si daly zelený
věnec(symbol nevinnosti), někde byl věnec
ozdoben zapálenými svíčkami. Chodily po vsi a
zlobivé děti vyplácely metlou, hodným naopak
nadělovaly různé dobroty.
Sv.Mikuláš byl uctíván jako patron mořeplavců,
mlynářů a obchodníků, ochránce šťastného
manželství. 6.12. v den jeho svátku se konaly
mikulášské trhy, kde se především prodávalo typické mikulášské figurální pečivo, mělo tvar
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zvířátek, pletenců, brejliček, panenek, čertů apod. V jižních a západních Čechách děti dostávaly "ježka" nebo "svět" - jablko se zapíchanými špejlemi, na kterých bylo navlečené ovoce.
Ve Slezsku chodily Matičky či Mikulášky podobné Barborkám a také nadělovaly.
13.12. chodila Lucie. Obvykle bíle oděná žena se škraboškou s velkými zuby. Chodila do
domů a ve světnicích husí "kosinkou" vymetala smetí z koutů. Byla patronkou přadlen a symbolem čistoty.
Štědrý den.
Co bylo před stromečkem? Zeleň patří k Vánocům odpradávna. Místo stromku se používaly
větve chvojí, pokládaly se na stůl nebo se nad něj zavěšovaly. Byly zárukou štěstí, zdraví a
úspěchu. Důležitou rostlinou byla také "růže z Jericha" lat. Anastatica hierochuntica. V suchém stavu vypadá jako šedé klubíčko, namočí-li se(nejlépe do vína) krásně se rozvine a připomíná tak trochu mořskou hvězdici. Pokud se rozvila právě do hvězdy, znamenalo to, že
další narozené dítě bude chlapec. Byla také zárukou zdraví a dobré úrody pro jeho rodinu. Na
vesnickém stole ležela vždy ošatka s obilím, které se na jaře vyselo s ostatním a mělo zajistit
bohatou úrodu.
Ráno se pekly vánočky a hospodyně chodily s rukama od těsta obejmout ovocné stromy, aby
přinesly úrodu. Místně ovazovaly kolem kmenů povříslo. Vdavekchtivé dívky chodily třást
bezovým keřem. Během třesení odříkávaly "Třesu, třesu bez, kde je milý dnes." Ze strany
odkud se ozval psí štěkot měl přijít jejich budoucí ženich. Ten den se nikomu nic nepůjčovalo,
aby se neprobudily zlé síly.
V betlémě se zapalovala svíčka -"betlémské světlo", které představovalo symbol míru, lásky a
vzájemnosti.
/zv/

Zima dokáže být kouzelná……………
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