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

Končí r. 2012, a tak dovolte popřát
všem občanům, chatařům, chalupářům i příznivcům městské části Radíkov především pevné zdraví, rodinnou pohodu, s perspektivou dalšího
rozvoje nejen města Olomouce, ale i
městské části Radíkov.
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Rada a Zastupitelstvo statutárního
města Olomouce projednaly (výběr):
7.9.2012 - 60. RMO
-návrh na vyuţití příjmu z „hazardu“ za rok
2012
18.9.2012 – 61. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-zabezpečení veřejně
prospěšných sluţeb
mezi SMOl a TSMO
a.s.
-prodej domů-veřejná zakázka „Tramvajová trať Nové Sady
– část B“
-veřejná zakázka „Zaloţení krajinného prvku
Holický les“
-rozpočtové změny 2012
-bytové záleţitosti
-Šantova ulice – hráz
-zvláštní uţívání komunikací
-příspěvky v oblasti veřejně prospěšných aktivit
s výší příspěvku do 5 000,-Kč
-prevence kriminality
-průmyslová zóna Šlechtitelů
-nákup elektrické energie na burze
-projekt „Olomoucký hrad“
-bezbariérové úpravy komunikací
2.10.2012 – 62. RMO
-majetkoprávní záleţitosti
-prodej domů /Hodolanské divadlo/
-veřejné zakázky
-mobilní prodejní stánky
-vyuţití veřejné finanční podpory poskytnuté
v roce 2011 (noclehárna pro muţe, noclehárna
pro ţeny, denní stacionář DC 90)
-Dolní náměstí – závazek konečného příjemce
16.10.2012 – 63. RMO
-vzájemná spolupráce a propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole
-křiţovatka Tovární, Rosellberská
-Aquapark, nabídka projektů
-malé projekty
-rozpracování usnesení 13.ZMO
-investiční příspěvky v oblasti sportu
-povolení výjimky dle čl.3, odst.3 OZV č.9/2011
„Prodej alkoholických nápojů ve vánočním
období“
-petice občanů Horka nad Moravou
-obsluha Horního lánu
29.10.2012– 64. RMO
-veřejná zakázka „Rozvoj výstaviště Flora“
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-připomínky švýcarské strany k zadávací dokumentaci
-veřejná zakázka „Tramvajová trať Nové Sady“, doporučení ke schválení RMO a ZMO
-návrh opatření přijatých v souvislosti s pádem
římsy SPEA
30.10.2012 – 65. RMO
-kontrola usnesení RMO a ZMO
-návrh rozpočtu SMOl na rok 2013
-objednávky veřejných sluţeb
-rozárium a botanická zahrada (další postup)
-majetkoprávní záleţitosti /prodej části pozemku (31 m2) parc.č. 745 v k.ú. Radíkov/
-rozpočtové změny (ţádost HZS olomouckého
kraje)
-OZV o určení poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu
(návrh ceny 792,- Kč/rok na občana
-změny jízdních řádů k 1.12.2012
-překládací stanice odpadů
-vánoční trhy 2012
-kontrola hospodaření MF Olomouc
13.11.2012 – 66. RMO
-návrh rozpočtu SMOl za rok 2013 – 1. Čtení
-rozpočtové změny 2012
-výsledky hospodaření SMOl za období 1 –
10/2012 s výhledem k 31.12.2012
-lokality budování dětských hřišť pro rok 2013
-příprava výběrových řízení roku 2013
-ulice 8. Května, stavební úpravy komunikace
-hasičská zbrojnice Topolany
-návrh účasti města na veletrzích 2013
-audit investiční akce „Obnova mobiliáře a
cestní sítě Bezručovy sady“
-ME ve fotbale U21 2015 – Smlouva o pořadatelství
-akce „Dejme šanci přírodě“
-tramvajová trať – okruţní křiţovatka Zikova –
Roosweltova (dočasně)
17.10.2012 – 14. ZMO
-Tramvajová trať Nové Sady I. Etapa
-rozpočtové změny 2012
-změna OZV č.10 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
6.11.2012 – 15. ZMO
-Tramvajová trať Nové Sady I. etapa, část B
14.11.2012. - 16. ZMO
-majetkoprávní záleţitosti /prodej části pozemku (31 m2) parc. č. 745 v k.ú. Radíkov/
-prodej domů
-smlouva EIB
-jmenování člena statutárního orgánu výstaviště Flora Olomouc a.s.
-pojmenování ulice
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Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO
(majetkoprávní, prodej domů) budou zveřejňovány pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov
Upozornění:
Podrobné
podklady
(zápisy)
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, příp. pořízení kopie) na organizačním oddělení MmOl - 1. patro radnice dveře č. 12 nebo na
webových stránkách Statutárního města Olomouce včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro zastupitele před jednáním ZMO.

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc - Radíkov
Říjen 2012 (15.10.)
-kontrola
plnění
úkolů
z jednání KMČ 9/2012
-došlá a odeslaná pošta
-zajištění opravy vánoční
výzdoby
-problematika dopravního značení, návrh občanů na označení části ul. Na Pevnůstce jako
„Obytná zóna“
-výběr novoročenky pro rok 2013
-místní šetření k podchycení natékajících sráţkových vod směrem od pevnůstky
-pilotní projekt v MČ Radíkov ne zlepšení třídění sloţek komunálního odpadu (tašky do
domácností)
-poţadavek na doplnění herního prvku na radíkovské mini hřiště pro děti
-prodlouţení smlouvy pro druţstvo Mladých
hasičů na uţívání místnosti Klubu seniorů
-návrh na uspořádání vánočního koledování u
místní zvonice
-návrh na zřízení elektrického zvonění v místní
zvonici

Listopad 2012 ( 19.11.)
-kontrola plnění úkolů z jednání KMČ 10/2012
-došlá a odeslaná pošta
-servis plyn. topidel v objektu Náprstkova 1
-provedení drobných opravných prací na
vodárenské nádrţi
-přetrvávající
problémy
s drobným
vandalismem (čekárna, mříţky na zvonici,
rozkopané pytle se shrabaným listím)
-zajištění vánoční výzdoby
-Mikulášská nadílka (zajišťují SDH Ol. –
Radíkov)
-příprava vydání „Radíkovského informačního
zpravodaje č.6/2012“
Plán jednání KMČ v roce 2013
21. ledna
19,00 hod.
18. února
19,00 hod.
18. března
19,00 hod.
15. dubna
19,00 hod.
20. května
19,00 hod.
17. června
19,00 hod.
19. července
19,00 hod.
20. srpna
19,00 hod.
16. září
19,00 hod.
21. října
19,00 hod.
18. listopadu
19,00 hod.
16. prosince
19,00 hod.
Poznámka: Termín můţe být operativně
změněn z důvodu zaneprázdnění členů v
daném termínu. Jednání je v úvodní části
veřejné.
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve
vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup
v Olomouci - Radíkově a na stránkách
www.olomouc.eu/radikov
/zv/

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY OBČANÉ, CHATAŘI I CHALUPÁŘI VYUŽILI.
Tentokráte proti běţným zvyklostem se uskutečnily sběrové soboty v MČ Radíkov
s určitým odstupem.
Důvodem byl posun
termínu ze strany
odboru ŢP na poměrně pozdní termín, i
kdyţ tentokráte počasí
vyšlo. Druhým důvodem byl nabitý program našich hasičů. Sběr šrotu proběhl
13.října bez problémů, pokladník mohl být
spokojen, jen hasiče mrzelo, ţe šrot se
odevzdával i
při sběrové sobotě
10.listopadu. Zájem občanů, chatařů a
chalupářů o odloţení odpadu byl veliký,
nápor byl i na kontejner na objemný bioodpad (ořezy stromů, keřů apod.)
Pokud se ohlédneme zpět z dnešní
doby konzumního ţivota do doby, kdy
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problematiku s odpady /a kam s ním/ nikdo neřešil a nepotřebné věci se pálily, vozily do různých úvozů, na okraj okolních lesů, tak jsme se zcela určitě ve svém přístupu k ţivotnímu prostředí hodně
zlepšili.
Stále více si téměř všichni uvědomujeme, ţe si vytváříme pěkné a zdravé prostředí především sami
pro sebe.
V současné době byl v Radíkově zahájen projekt za ještě důslednější třídění sloţek komunálního odpadu. Obracíme se na všechny občany, chataře i chalupáře, aby se do této akce zapojili, neboť vytříděné
sloţky jdou dále k recyklaci a cílem je sniţovat podíl odpadu ukládaného na skládky. Poplatky za uloţení odpadů na skládky stále rostou,
neboť jsou zákony nastaveny progresivně. Město
spolu s TSMO a.s.
se pouští do budování překladiště komunálního odpadu, kde se odpad
bude lisovat a přepravovat na spalovnu do Brna k energetickému vyuţití. I přes všechny tyto záměry dojde na základě legislativních změn
k cenové úpravě sazby za komunální odpad v roce 2013 směrem nahoru. Výši částky jiţ projednala
RMO, projednávat bude i ZMO.
/zv/

I KDYŽ SE NEHRAJE LIGA MALÉ KOPANÉ, BYL RADÍKOV OPĚT VIDĚT
Příjemnou vzpomínkou na léto (15.7.2012), která stojí za dodatečné zveřejnění byla účast druţstva
Radíkova na turnaji v malé kopané v Tršicích. Karel Morbitzer nám uvedl podrobnosti:
Tento turnaj, kterého se účastnilo celkem 15 druţstev se nám podařilo ve velkém stylu vyhrát a na
poli sportovním příkladně reprezentovat náš Radíkov. Za Radíkov nastoupili: Filip Hudec, Aleš Morbitzer, Karel Morbitzer, Pavel Snášel, Tomáš Řezníček, Jan Navrátil ze Samotišek a kamarádi Jirka a
Ivoš z Vacanovic.
Naše výsledky :
Základní skupina: Radíkov – Jívová 1:0, Radíkov – Bochoř 2:0, Radíkov – Lenochodi 3:2,
Radíkov – Suchonice 1:1
Čtvrtfinále: Radíkov – SPSK (Velký Týnec) 6:0. Semifinále: Radíkov – Lenochodi 4:0
Finále: Radíkov – Doloplazy 2:0
Skóre : 19:3! První cenou v turnaji byl mimo diplomu a šampusu 30 litrový sud 10° piva Budweiser.
Ten byl zkonzumován při a po zápase Ţenatí – Svobodní v Radíkově.
Hráči děkují za podporu naším fanouškům, jmenovitě rodina Zapletalova a rodina Hudcova z Radíkova a rodina Řezníčkova z Velké Bystřice.
/km/

POČASÍ
Září 2012
Průměrná teplota byla 15,7 oC, od 25-tiletého normálu odchylka 1,9 oC. Nejniţší teplota byla 21.9.
ráno 4,1 oC . Maximální teplota 30,0 oC byla 11.9. Napršelo nám 56 mm, coţ je 141 % normálu. Nejvíc
sráţek za den bylo 13.9. a to 35 mm, dne 22.9. napršelo 13 mm. Jasných dnů bylo 11, zataţených 6,
sráţkových 11, letní 1, tropický 1, s mlhou 2 a s inverzemi 14. Teplotně bylo září citelně nad normálem.
Extrémní teploty: maximální 33,1 oC a to 5.9.1781, minimální + 0,9 oC a to 29.9.1939. Sluníčko na
začátku září vycházelo 6:15 hod. a zapadalo 19:43 hod., na konci vycházelo 6:59 hod. a zapadalo
18:40 hod.
Říjen 2012
Průměrná teplota byla 9,4 oC, od 25-tiletého normálu odchylka 0,7 oC. Nejniţší teplota byla 30.10.
ráno – 0,5 oC. Maximální teplota 24,3 oC byla 6.10. Napršelo nám 61 mm, coţ je 160 % normálu. Nejvíc sráţek za den bylo 7.10. celkem 30 mm a 16.10. celkem 19 mm. Dne 27.10. začal padat sníh a
v tenké nesouvislé vrstvě vydrţel pět dní. V minulosti bylo celkem pravidlem, ţe v polovině listopadu
na pár dní zavládla bílá zima, ale v posledních letech se stává, ţe těchto pár sněhových dnů přichází
jiţ v říjnu. Jasných dnů bylo 13, zataţených 10, sráţkových 12, mrazové 4, s mlhou 6, s bouřkou 1 a
s inverzemi 14.
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Extrémní teploty: minimální – 7,5 oC a to 31.10.1920, maximální 27,0 oC a to 4.10.1929. Sluníčko na
začátku října vycházelo 7:00 hod. a zapadalo 18:38 hod., na konci vycházelo 6:48 hod. a zapadalo
16:38 hod.
Listopad 2012
Průměrná teplota byla 7 oC, od 10-tiletého normálu odchylka 1,5 oC. Nejniţší teplota byla 15.11. ráno
– 1,6 oC. Maximální teplota 14,4 oC byla 11.11. Napršelo nám 25 mm, coţ je 60 % normálu. Nejvíc sráţek
za den bylo 4.11. a to 11 mm. Dne 13.11. byl zaznamenán nejvyšší tlak za dobu měření v Radíkově a to
1042 mbar ! Jasných dnů bylo poskrovnu - jen 3,
zataţených 15, sráţkových 10, mrazové 3, s mlhou
10 a s inverzemi 14. Radíkov byl většinu dní na hranici inverze.
Extrémní teploty: minimální – 16,7 oC 22.11.1858,
maximální 19,5 oC 3.11.1970. Sluníčko na začátku
listopadu vycházelo 6:50 hod. a zapadalo 16:36 hod.
na konci měsíce vycházelo 7:36 hod. a zapadalo
16:02 hod.
/jb/

Víte, že . . . .
…… i letos se houbaři přece jen dočkali. Teprve v závěru září a počátkem října začali růst
v okolních lesích houby. A tak vyrazili nejen
místní, ale do radíkovských lesů přijíţděli lidé i
z blízkého okolí. Po roční přestávce se opět
objevily václavky. Na zastávce autobusů
s odjezdem k nádraţí se konaly přehlídky košíků plných hub……
……..v 48. týdnu byla provedena oprava místní
komunikace vedoucí od ul. Vrchní směrem
k pevnůstce. Tímto byl odstraněn místní tankodrom a tak mohou být motoristé zajíţdějící
na povolení směrem k pevnůstce spokojeni.
Investorem akce byly Lesy ČR s.p., které se
podílely i provozem těţkých kamionů odváţející dřevo z lesů na postupné devastaci komunikace. Práce v hodnotě cca 1 mil. Kč provedla
firma STRABAG…….
………byla dokončena oprava a napuštění
rybníka v lokalitě Poţár, spadající taktéţ do
katastrálního území Radíkov u Olomouce….
……….změna jízdního řádu MHD se nedotkla
linky č.11 zajíţdějící do městské části Radíkov….
………drobný vandalismus se bohuţel stále
objevuje. Opět pomalované zdi v čekárně,
poškozené větrací mříţky na zvonici, prokopnuté pytle s listím, které shrabal pracovník
TSMO a.s. V posledním období se začíná
opakovat spouštění popelnic ze stanovišť na
tříděný odpad po ulici Malinovského směrem
na točnu autobusů. Spoléháme na občany,
kteří bydlí na Malinovského ulici a mají smysl
pro pořádek a viníky uvidí, ţe je napomenou
nebo zavolají Městskou policii…..

………KMČ usiluje o doplnění herních prvků
na malé dětské hřiště u hasičárny. Snad se to
v roce 2013 povede a město udělá také něco
pro naše nejmenší ratolesti…..
…….. Hanácký mushers club uspořádal ve
dnech 3. - 4.11.2012 v katastru Radíkov (start i
cíl u chaty „Pod věţí“) závody psích spřeţení.

Vlhké podzimní počasí způsobilo, ţe tratě závodu byly tentokráte blátivé, teplota optimální.
Více fotek najdete na

http://ledovastopa.rajce.idnes.cz/Radikovsky_
SPRINT_MID_3.-4.11.2012 .......
………město Olomouc zadalo vybraným odborným projekčním a vodohospodářským firmám zpracování dokumentu „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“. KMČ
uplatnila jako námět na zapracování i problematiku odtokových poměrů v lokalitě MČ Radíkov související s přívalovými sráţkami na
okolních svazích a problematiku stavu místní
vodárenské nádrţe……
/zv/
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Společenská kronika.
Narozeniny oslaví /oslavili/ :
Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Jarmila Odstrčilová,
Jarmila Nemravová
Leden: Josef Doseděl, Anna Rešlová, Marie Procházková,
Anna Uhlířová, 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….

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 ţijí v blízkém Domově seniorů - Pohoda nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.
/zv/

Sdělení občanům:
Detašované pracoviště Magistrátu města Olomouce upravuje svůj provozní reţim takto:
Úředním dnem je vždy středa
odpoledne 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní pracovník Bc. Jakub Pešata
Provádí se ověřování listin.
1) Internetové pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače)
Otevírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1
Pouze: St 13:00 – 17:00 hod.

2) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)
Dlouhé zimní večery s knihou jsou tady. Co je nového, se můţete podívat na webové stránky
http://www.kmol.cz/radikov, které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní knihovně v Radíkově nebo
v kniţním fondu Knihovny města Olomouce.

3) Jen připomínáme: odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – STŘEDA v sudé týdny celoročně,
BIOODPAD – PÁTEK v liché týdny v určeném období. Svoz bioodpadu ve 14-ti denním intervalu
bude ukončen dnem 21.12.2012. Jen připomínáme, ţe další svozy bioodpadu budou 18.1.2013,
15.2.2013 a 15.3.2013.
4) Zimní období je tady: Upozorňujeme všechny majitele vozidel, aby omezili parkování na místních
komunikacích s ohledem na nutnost provádění zimní údrţby (pluţení, posyp). Taktéţ je nutné
s ohledem na zúţení komunikace vlivem sněhových bariér umoţnit odvoz komunálního odpadu.
Kritická je situace především na ul. Zedníkova. Řidiči TSMO a.s. nebudou riskovat poškození vozidel. Vaši spokojenost se sluţbami TSMO a.s. ovlivníte svým vstřícným přístupem. V případě problémů se obracejte přímo na dispečink zimní údržby TSMO a.s. – 605 201 686.
- Upozorňujeme taktéţ na zákaz vyváţení 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.
/zv/
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Klub seniorů Radíkov informuje….
Po opravdu vydařeném podzimu, který nás svou vlídností opravdu
těšil, nám nastává vánoční čas. Nezbývá, neţ se ohlédnout a ocenit
období proţité spolu s
občany
při
společných
akcích, které
doufám všechny těší. Svátek seniorů se jiţ
důstojně slaví. Je to dobré a jisté, kdyţ to
dny seniorů vyhlásila i OSN. I členové našeho klubu měli moţnost spolu s ostatními
kluby navštívit Moravské divadlo, kde nám
zahráli operetku Polská krev. Následující
sobotu pak byla mše sv. na Sv. Kopečku na
kterou byly vypraveny zvláštní autobusy.
Půvabné byly i vycházky po okolí. Také
následovalo tradiční filmové odpoledne s
pásmem krátkých film pana kolegy ze Slavonína. Pak následoval zájezd na Úsov a do
arboreta Bílá Lhota, dále doplňující do Polska a do skanzenu v Roţnově. Magistrát města opět pořádal Taneční veselici ve Slavoníně, která získává stále větší oblibu. Další týdny v klubu byly soustředěny na příslušné oslavence a na výrobu vánočních ozdob. Při tom se také dovedeme pobavit. Teď nezbude, neţ vše pěkně ukončit, přes svátky si dát pohov a pak znovu do nových aktivit.
Proto bych ráda svým jménem popřála všem čtenářům našeho oblíbeného zpravodaje krásné
proţití nejkrásnějších svátků v roce opravdu pohodové Vánoce a do nového roku 2013 především
zdravíčko, ať nás baví svět !
5.12. L.P. 2012
/fp/

Městská policie je tu pro vás:
Strážníci radí občanům v předvánočním období
Pro mnohé z nás nastává období shonu, které sebou nese i více peněz v peněţenkách a méně ostraţitosti. Nezavdávejme příleţitost těm, kteří se naší
nepozornosti snaţí vyuţít!








Stále platí následující doporučení:
 Mějte své věci neustále pod dozorem - příleţitost dělá zloděje!
 Noste sebou pouze hotovost, kterou opravdu budete potřebovat a
v případě potřeby si ji rozdělte na několik míst
Osobní doklady nenoste společně s penězi - peníze člověk oţelí, ale času se nám nedostává!
Peněţenku neukládejte v horní části kabelky, v batohu na zádech ani v zadní kapse kalhot sami nahráváte zlodějům!
PIN si v ţádném případě nepište na platební kartu či někde poblíţ - stále se najdou lidé, kteří
tuto zásadní radu při vyuţívání bezhotovostního styku podceňují!
Peníze z bankomatu vybírejte pouze tam, kde se pohybuje více lidí - zloděj netouţí po publicitě!
Neodkládejte si kabelku či tašku s osobními věcmi volně odloţenou v nákupním vozíku - i
malá námi nevnímaná nepozornost je dostačující k jejich odcizení!
Nezapomeňte, ţe poškození vozidla můţe zapříčinit i zcela prázdná taška odloţená viditelně
na sedadle - zloděj bývá bezohledný vandal a vidina zisku jej zcela zaslepí!
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Magda Václavíková
tiskový 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

„Co jste hasiči, co jste dělali“ (uspořádali Drakyádu, Halloween, sbírali papír,
Mladí hasiči byli na soutěži, ti starší na námětovém cvičení, uspořádali mikulášskou nadílku pro naše děti, připravuje se valná hromada za rok 2012).
30.9.2012 - Drakyáda se uskutečnila na obvyklém místě v lokalitě „U Doubku“.
Akce pro naše i příchozí děti byla spojena i s koštem burčáku pro dospělé od kamarádů z Kobylí. Počasí přálo jen pokud se týká sluníčka, vítr se opět nedostavil a tak nezbylo než při předváděčkách pobíhat. Běhali děti i rodičové. Hrubým sčítám davu na
loukách bylo přítomno cca 80 dětí a dospělých.
13. října 2012 Branný závod – Pískov u Troubelic Sobota
Po asi půlroční činnosti Mladých hasičů v Radíkově, vyrazila skupinka Mladších hasičů na Branný
závod. Samotnému závodu předcházela si dvouměsíční příprava, kde se děti učili střílet, uzlovat, umět
zdravovědu, rozpoznat topografické značky, určit azimut, znát použití hasičských přístrojů a lézt po laně.
Děti se také mohly účastnit braňáku „na nečisto“, které pro ně a další děti nachystali kamarádi z Droždína.
Podle dovedností, docházky a časových možností se nakonec závodu zúčastnili: Petra Jaklová, Karolína Morbitzerová, Míša Pospíšilová, Simona
Dvořáková a Nikola Langerová.
V sobotu 13.října se hasiči sešli v
7:00 ráno před hasičárnou, kde na ně
čekal jejich odvoz. Do Pískova děti
doprovodili obě vedoucí, Klárka a
Zuzka a řidiči Karel a Pavel.
Cesta do Pískova nám utekla
rychle. Když jsme přijeli na místo,
byla tam zima, ale celý den nám svítilo sluníčko. Na registraci v naší kategorii „Mladší“ jsme si vylosovali číslo 8, takže to netrvalo dlouho a byli
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jsme na startu. Na závod jsme si všichni udělali copy a vzali naše žlutá trička, takže jsme na každém kroku
byli hezky vidět. Jako první přišla disciplína střelba ze vzduchovky, zde se bohužel z našich patnácti pokusů se trefila jenom jednou Míša. Další disciplíny se nám dařily lépe např. azimut a lano nám šli skvěle úplně bez trestných bodů. Přiběhli jsme do cíle unaveni a čekali, jak pro nás závod dopadne. Abychom si zkrátili čas do vyhlášení soutěže, po obědě jsme šli na procházku do lesa a sbírali houby. Našli jsme babky, václavky a jednu krásnou bedlu. Také jsme hráli vybíjenou a vyvolávanou, došlo i na přezdívky: Klárka-lemur,
Petruška-návnada, Nikola-šmoula, Míša-ementál a Simča-morče.
Při vyhlašování výsledků soutěže jsme obsadili 14. místo z 28 přihlášených družstev a dostali malý
balíček, ale také velikou pozornost od Klárky a Zuzky za náš hezký výsledek. Cesta domů proběhla radostně, zpívali jsme a občas i trošku houkli sirénou. Do našeho Radíkova jsme dorazili o půl sedmé večer.
Všem se náš výlet líbil, děti i dospěláci byli moc spokojení.
Prověřovací cvičení Hanáckého okrsku na námět „Dálková doprava vody“ se uskutečnilo v Olomouci Holici dne 20.10.2012.
Za sbor Dobrovolných hasičů v Olomouci-Radíkově odjeli k zásahu po vyhlášení cvičného požárního
poplachu v 13 40 hodin bratři Hudec Pavel, Hudec Tomáš, Sobotka Jan a velitelé Titz Michal a Prudký
Čestmír. Kvílející siréna a blikající modrý majáček nám umožnily hladký průjezd v exponovaných místech, takže přemístění na místo určení proběhlo během krátké doby. Po zahlášení příjezdu operačnímu důstojníkovi a vyhledání velitele zásahu mohla proběhnout vlastní akce.
Po natažení výtlačného vedení a napojeni na bratry z Olomouce - Droždína byla zprůchodněna dálková doprava vody pro dočerpávání cisterny CAS z jednotky Olomouc - Lošov, která mírným deštěm vytvořeným ze speciálních proudnic skrápěla fiktivní čpavkové páry, které unikaly z převrženého dopravního
prostředku. Veliký důraz se kladl na bezpečnost zasahujících bratrů, neboť celé toto prověřovací cvičení
probíhalo za plného provozu na těchto příjezdových komunikacích. Ochranné reflexní vesty byly v tomto
případě nutností.
Po slabé hodince k nám všem promluvil hlas z radiostanice. „Pro všechna zasahující družstva - ukončete dálkovou dopravu vody“, zněl jasný rozkaz velitele zásahu, který tímto ukončil toto prověřovací cvičení.
Závěrem akce proběhlo krátké vyhodnocení cvičení a přítomná družstva byla pozvána na malé pohoštění. Po krátké rozlučce s přáním šťastného návratu jsme vyklidili pozice a ujížděli k domovu.
Zapsal: Prudký Čestmír-velitel ZJ
30. října 2012 - Letos poprvé prošel na Halloweenský svátek Radíkovem lampionový průvod, který jsme
pořádali. U hasičské zbrojnice se nás sešlo na padesát
účastníků, mezi kterými byli
mimo jiné čarodějnice, čaroděj, kostlivci, čertice a duch.
Po zapálení všech svíček průvod zamířil nejprve na ulice
Zedníkovu, Na Pevnůstce a
pokračoval po ulici Malinovského. Škody byly minimální,
shořel jen jeden lampion. Průvod plný světýlek a masek došel v chladném podzimním
večeru zpět k hasičské zbrojnici, kde na děti čekala sladká
odměna a teplý čaj a na dospělé horký „Hasičký punč“, u
kterého jsme se zahřáli a příjemně pobavili. Doufáme, že
se průvod stane tradicí a těšíme se na další rok.
V nejbližší době nás čeká:
- nácvik vystoupení na výroční schůzi SDH Olomouc – Radíkov 15. 12. 2012
- Vánoční tvořeníčko s rodiči
14. 12. 2012
- děkujeme všem, kteří nám při sběru přispěli starým papírem.
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Mladí hasiči se svými vedoucími přejí příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2013 hodně
štěstí, zdraví a pohody.
24.11.2012 – Tradiční zájezd SDH Olomouc - Radíkov plánovaný na sever Moravy (Ostravsko) se
nakonec pro nezájem místních i přátel hasičů neuskutečnil. Lidé šetří a tak zůstali tentokráte doma…
8.12.2012 – tradiční Mikulášská nadílka pro děti nejen hasičů v místní hospodě se vydařila

Obnovená tradice mikulášský nadílek pro děti pokračovala i v letošním roce. Sál místní hospody byl plný, celkem bylo u Mikuláše objednáno 40 balíčků. Přišli děti nejen místní, ale i kamarádi se svými dětmi z okolí. Mikuláš akci dobře zvládnul, čerti moc práce neměli a tak po skončení nadílky mohlo začít
tradiční pekelné disco.
15.12.2012 – výroční valná hromada SDH Olomouc – Radíkov opět v místní hospodě U Pulce.

Šťastné Vánoce a do nového roku 2013 hodně zdraví a spokojenosti
přejí čtenářům hasiči z Olomouce - Radíkova
/ čp ,kl, km,upravil zv/
Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov
www.sdh-radikov.estranky.cz

INZERCE

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve
k nákupům

Svátky vánoční a silvestrovské oslavy spojené
s příjemným posezením u bohatě prostřeného stolu jsou
před námi. Naše prodejna HRUŠKA v Radíkově je dostatečně zásobena k tomu, aby jste si zde zajistili vše potřebné k slavnostnímu vánočnímu a silvestrovskému hodování. Máte moţnost si dle aktuální nabídky
objednat vybrané druhy potravinářského zboţí.
Na vaše nákupy se těší personál prodejny Hruška v Olomouci – Radíkově a přejí hezké Vánoce,
veselého Silvestra a do nového roku 2013 pevné zdraví.
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Prodejní doba o svátcích:
Sobota
Neděle
Po Štědrý den
Úterý
Středa
Čt. – Pá.
So
Silvestr-Po
Nový rok
St – So.

22.12. běţná prod. doba
23.12. zavřeno
24.12. 7,00 - 10,00
25.12. zavřeno
26.12. zavřeno
27.12.–28.12. běţná prod. doba
29.12. běţná prod. doba
31.12. 7,00 – 10,00
1.1.
zavřeno
2.1.-5.1. běţná prod. doba
/zv/

Radíkovská „Hospoda“ vás zve na předvánoční
disco..
Vstupné 20,- Kč.
Srdečně zve personál. Informace na tel. 731 140 187,
info@-radikov.cz, www.hospoda-radikov.cz.
Na vaši návštěvu v čase předvánočním se těší Eda.
/ET/

Něco o vánočních zvycích
Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění
lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů
se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka - nejsnáze pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou
svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho,
kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.
Házení střevíce
Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba.
Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma.
Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.
Třesení stromkem
Tedy nikoliv vaším vánočním stromkem, ale nejčastěji mladou jabloní či zlatým deštěm na
zahradě. Děvče si vyběhlo po večeři na zahradu, zatřáslo stromkem a odkud se první ozval
pes, odtud měl přijít slečně ženich. Tedy z buďto přímo z toho domu, či alespoň z toho směru.
Rozkvetlá Barborka
Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo zlatého deště. Pokud jí
snítka rozkvete do Štědrého dne, příští rok se vdá.
Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě
atd.) a ty se vloží do nádobky. Stolovníci pak po večeři losují. Převládají samozřejmě
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pozitivní hesla, negativním doporučuji se vyhnout. Použité heslo se vrací do nádobky zpět, aby další losující si mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu.
Koleda
Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a ještě v
nedávné době byl tento zvyk součástí především venkovského prostředí.
Koledníci obcházeli stavení, zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období
mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů (tj. 24.12.-6.1.). S tradiční vánoční koledou je spojen například svátek sv. Štěpána (26.12.). Verše
Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? „Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu“, znají i děti, které se koledovat už nevydávají.
Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku a i ty jsou stále častěji nahrazovány spíše pouštěním vánoční hudby.
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