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

Dovolte, abych nejen jménem naší KMČ, ale i jménem
našich občanů poděkoval místním hasičům za to, co pro
tuto městskou část dělají nejen po stránce pracovní
( např. sběrové soboty), ale i po stránce společenské
(plesy, sportovní akce). Je to dnes již jediná zájmová
organizace, která v této městské části funguje. A že po
práci je nutno občas spláchnout prach v krku, to už patří
k té druhé stránce dobré party a k zábavě.
Přejme si, ať se oslavy 110 let založení SDH vydaří a vy
ostatní, ať se dobře pobavíte.
Všichni se těšíme na Vaši účast.
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního města Olomouce
projednaly ( v ýb ě r ) :
dne 13.5.2002 86. schůze RMO
naplnění zákona o
volbách do zastupitelstev obcí (vytvoření 5 volebních
obvodů)
dne 21.5.2002 –
87. schůze RMO
-majetkoprávní
záležitosti, pronájmy, věcná břemena
-nájem bytů
-pravidla
pro
poskytování
bydlení
v nájemních bytech
-prodej domů z majetku města
-rozpočtové změny r.2002
-mzdové náklady na místa pomocných
asistentů ve školách s právní subjektivitou
-hřiště při ZŠ Rooseveltova
-informace o změně tarifu IDOS
-rekonstrukce křižovatky Legionářská,
Hynaisova, Studentská
-žádosti o umístění předzahrádek
-změny v MHD

Ze zápisů jednání KMČ č. 21
Olomouc – Radíkov:
Květen 2002
- informace z jednání s p.
náměstkem Ing. Czmerem
ve věci lokality Dolansko
- příprava oslav 110 let
založení SDH Radíkov
- žádost o opravu kanalizace ul. Beskydská a opravu poklopů ul.Dolanská
- urgence opravy buňky na hřišti
- přítomnost Ing. Opletala na jednání KMČ
Červen 2002
- stavební řízení, výstavba RD ul. Beskydská
- žádost KMČ na TSMO a.s. posouzení
stavu komunikací před ukončením záruční
doby dané dodavatelem akce „Plynofikace
Radíkov“ na rozkopávky
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-plynofikace Lošova
-Olomoucké bienále
-dny bulharské kultury
-úprava přednádražního prostoru
dne 4.6.2002 – 88. schůze RMO
-rekonstrukce objektu Hynaisova
-kontrola usnesení
-majetkoprávní záležitosti
-majetkoprávní záležitosti-průmyslová zóna Šlechtitelů
-nájem bytů
-nekryté požadavky rozpočtu r.2002
-program prevence kriminality
-možnost regulace konzumace alkoholu
na veřejných plochách
-zřizovací listiny MDO, MFO, DHO, HmO
-parkoviště u krematoria
-dotace z fondu ISPA – informace
-umístění předzahrádek
-rekonstrukce Návsi Svobody-Holice
-kanalizace Chomoutov
-požární řád města, požární ochrana při
hromadných akcích
-rozpracování usnesení ZMO z 27.5.2002
–problematika toulavých koček na území
města Olomouce
/ zv /

- realizace opravy fasády budovy KMČ a
oprava chodníků (dodavatel TSMO a.s.)
- zahájení projekčních prací na rekonstrukci rozvodů nn v lokalitě Suché louky
- zajištění likvidace skládky na parkovišti
-jednání s paní Lužnou o opravě vodárenské nádrže, realizace sběrných žlabů na
svedení srážkových vod
Plán jednání KMČ v roce 2002
15. července
19. srpna
16. září
21. října
18. listopadu
16. prosince

20,00 hod.
20,00 hod.
19,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.

Poznámka: Termín může být operativně změněn
z důvodu zaneprázdnění členů v daném termínu.
Úvodní č á s t j e d n á n í j e v e ř e j n á .
Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce pod lípou naproti zastávky MHD.
/ zv /
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SPORTOVNÍ DEN A KÁCENÍ MÁJE SE LETOS OPĚT VYDAŘILY
Obdobně jako v několika posledních letech se uskutečnil 1.6. tradiční nohejbalový turnaj spojený s kácením máje a večerním posezením při živé hudbě. Turnaje se účastnilo 15 mužstev
(na poslední chvíli odřeklo účast
z důvodů
nemoci
mužstvo
z Radíkova u Hr.). V dramatickém
finále se utkalo mužstvo „ŠMALEC“
(Opava)
s místním
družstvem
„MORÁCI“ (nový to název býv.
mužstva Chaoos). Ve dvou setech
zvítězili MORÁCI 15 : 11 a 15 : 8.
Závěrečné pořadí
mužstev
v turnaji
bylo
následující:
1)
MORÁCI, 2) ŠMALEC (Opava), 3)
POŠTA
(J.Kolek), 4) VOJSKO

(Foukal, Hudec F. a Hudec L.).
Turnaji přálo i počasí, a tak po celý den bylo přítomno
dostatek diváků, kteří plně využívali i občerstvení,
které
připravili
místní
hasiči.
Celkem
bylo
zkonzumováno 170 makrel, 25 kg kabanosu, vypito 17
beček piva zn. Zubr a neevidované množství alko a
nealkoholických nápojů.
Po skácení májky bylo tradiční večerní posezení při
živé hudbě s kapelou „Ruce pryč.“ Na své si přišli i
tanečníci. Výtěžek této akce byl pro potřeby místního
Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov.
/km/
Vítězné mužstvo po předání ceny

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY SE KONALY 14. A 15.ČERVNA 2002. A JAK SE
HLASOVALO V RADÍKOVĚ ?
Místní občané přicházeli k volbám do Klubu důchodců, který se na dva dny stal volební
místností. Bohužel, ani tentokráte volební seznamy plně nevystihovaly skutečnost, neboť
řada občanů zde stále bydlí, ale trvalé bydliště mají někde jinde a nebo naopak lidé zde mají
úředně trvalé bydliště a v Radíkově se vůbec nevyskytují. Tak už to ale chodí.
VOLEBNÍ SEZNAM OBSAHOVAL VOLIČŮ
ÚČAST – PLATNÉ HLASY
PROCENTO ÚČASTI
KORIGOVANÁ ÚČAST (15 LIDÍ, KTEŘÍ V RADÍKOVĚ
VE SKUTEČNOSTI NEŽIJÍ – NEBYDLÍ)

STRANA
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL, US-DEU
ODS
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POČET
HLASŮ
59
34
23
8

212
143
67,4 %
72,5%
PROCENTO

41,3
23,8
16,1
5,6
3

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
ČESKÁ STRANA NÁROD.SOCIALIST.
REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA
ODA
PRAVÝ BLOK
MORAVSKÁ DEMOKRATIC. STRANA
REPUBLIKÁNI
VOLBA PRO BUDOUCNOST
HUMANISTICKÁ ALIANCE
NADĚJE
CESTA ZMĚNY

4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

2,8
2,1
2,1
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI RADÍKOV
Celkový počet lidí přihlášených k trvalému pobytu na Magistrátě města Olomouc je
281 lidí. V tomto seznamu jsou lidé, kteří u nás již nebydlí, jako například Kohoutkovi nebo
dřívější nájemníci, kteří se zapomněli nebo záměrně neodhlásili. Doporučujeme majitelům
nemovitostí, u nichž bydlel někdo v podnájmu, aby si prověřili, zda na jejich nemovitost není
hlášena cizí osoba k trvalému pobytu. Existují i opačné případy. Je několik obyvatel Radíkova, kteří mají v občanském průkaze trvalé bydliště jinde. V následující tabulce jsou uvedeny
počty obyvatel podle věku. Nejzajímavější jsou nízké a vyšší věkové skupiny, proto jsme je
rozložili po pěti letech.
Skupina
celkový počet obyvatel

Počet
281

děti jeden rok
2 - 6 let
7 - 15 let
16 - 20 let
21 - 59 let
60 - 65 let
66 - 70 let
71 - 75 let
76 - 80 let
81 - 85 let
86 - 90 let
91 - 95 let
nad 96 let

2
12
16
17
175
18
12
17
3
2
5
1
1

Nejstarší obyvatelce je 97 roků a nejstaršímu obyvateli 87 roků.
Demografická situace v Radíkově pravděpodobně
v souvislosti s novou výstavbou rodinných domků.

dozná

radikální

změny
/jb/

PROGRAM OSLAV 110 LET MÍSTNÍHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RADÍKOV
Jak jsme již minule předeslali, přípravný výbor usilovně pracuje nejen na programu oslav,
ale i na zajištění finančního krytí, a to jak z prostředků SDH, KMČ města Olomouce tak i
sponzorů. Věříme, že se v hojném počtu akcí zúčastníte, aktivně se zapojíte a to vše bude
odměnou pro pořadatele. Předpokládá se účast i čelních představitelů města Olomouce,
funkcionářů hasičů a dalších.
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OLOMOUC - RADÍKOV SRPEN 2002
Program akcí u příležitosti oslav

110 let založení Sboru dobrovolných hasičů
740 let historie obce Radíkova
Sobota 24. srpna 2002
09:00 - 11:00

11:30 - 14:30

12:00 - 12:30

13:15 - 14:00

15:00 - 17:00

Slavnostní schůze SDH v Radíkově

Restaurace
u Martičky

setkání všech členů SDH a jejich hostů

Centrum
Radíkova

současná technika a preventivní programy

Výstavka požární techniky HZS a MP

přehradní
nádrž

Ukázkové cvičení Hanáckého okrsku

pole
pod věží

Ukázka záchranného systému města

použití naší techniky při skutečném požáru

demonstrace špičkové techniky v akci

Zábavné soutěže Hanáckého okrsku

hřiště
za prodejnou

co všechno dokážou hasiči - přijďte se pobavit

pole
pod věží

Jízdy na koních

15:00 - 18:00

Klub
důchodců

Výstavka fotografií k historii SDH a historii
obce aneb život včera, dnes a zítra

20:00 - 03:00

hřiště
za prodejnou

kdo tančí nezlobí a kdo zlobí toho si pohlídáme

obloha

Profesionální ohňostroj

14:00 - 16:00

22:00

pohled na život v Radíkově z koňského hřbetu

Hasičská zábava se skupinou …

Neděle 25. srpna 2002
14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

hřiště
za prodejnou

Posezení u dechové hudby Dolanka

Klub
důchodců

Výstavka fotografií k historii SDH a historii
obce aneb život včera, dnes a zítra

nedělní siesta pro všechny generace

Bohaté občerstvení - pečené makrely, kabanos, cukrovinky, pivo, limo, víno, hasičská tombola,
kolo štěstí, živá hudba. Slosovatelné vstupné na akce s hudbou 30,- Kč.

Akce se koná za přispění sponzorů
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V březnu roku 2000 jsme rozdali 170 anketních lístků, v nichž jsme vás informovali, že v
roce 2002 plánujeme oslavy 110. výročí založení SDH Radíkov a pokud bude zájem občanů,
mohli bychom při této příležitosti uspořádat i sjezd rodáků. Vrátilo se nám jen 11 anketních
lístků, čili žádný velký zájem o sjezd rodáků není. Přesto rádi přivítáme i bývalé občany Radíkova, které osud zavál mimo rodiště. Proto očekáváme, že svoje příbuzné a známé o nichž
si myslíte, že by se rádi podívali do Radíkova a setkali se se starými známými, pozvete sami.
Pokud bude někdo potřebovat pozvánku pro své známé, může si tuto vyžádat u Ing. Bednáře.
/org.výbor/

Víte, že . . . .
.......... oprava chodníků, která proběhla
v závěru června 2002 byla objednána
KMČ z prostředků přidělených městem.
Náklady na opravu činily 70 000,- Kč……
…… KMČ také požádala DPMO a.s. o
opravu místní čekárny ještě před oslavami…….
……..program oslav 110 let místního Sboru dobrovolných hasičů se stále dotváří,
ale předpokládáme, že jeho podoba zveřejněná v tomto Radíkovském informačním zpravodaji č.4/2002 se již mnoho nezmění. Největší problémy jsou se zajištěním moderní hasičské techniky na výstavku, která bude akci doprovázet…….

bude asi vyžadovat radikální řešení až při
celkové opravě nádrže. Při zvedání koruny
hráze nebyl nový přelivový objekt založen
na původním objektu, ale cca 0,7 m nad
původním přelivovým objektem, a to na
násypu. Z tohoto důvodu dochází i
k prosakování vody……..
……..opravu objektu města v OlomouciRadíkově, kde sídlí Detašované pracoviště, KMČ č.21, hasiči, Klub důchodců i

…….z turnaje v nohejbale se na poslední
chvíli odhlásilo z důvodů nemoci družstvo
Radíkova u Hranic. Tak snad příště….
…. zatím co jedni řeší své problémy pálením sena a jiných věcí a to nejlépe večer,
když nefouká vítr, jiní se obrací na členy
KMČ s žádostí o zásah. K tomu sdělujeme, že nejlepší kompetence k případnému
zásahu má Městská policie. Pokud vstoupí v platnost nová vyhláška, nebude nic
snadnějšího, než ji zavolat…..
……..někteří chataři a chalupáři porušují
pravidla daná při zřizování míst pro odkládání pytlů s komunálním odpadem. Tímto
komunálním odpadem nejsou matrace a
jiné rozměrné věci. Nově se objevily staré
koberce apod. u zastávky MHD. Ty patří
na sběrové dvory. Může se stát, že příští
rok již tento systém sběru nebude provozován, pokud bude ze strany chatařů docházet k narušování režimu. Opětovně
upozorňujeme, že odvoz je vždy v pondělí
ráno, a proto pytle odkládejte v neděli večer nebo pondělí ráno.……
…….. oprava přelivového objektu na vodárenské nádrži, která se prováděla na jaře,
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místní knihovna zajistila Správa nemovitostí města Olomouce a.s. u firmy REFAS.
Náklady na opravu objektu jsou nasmlouvány na částku cca 220 000,- Kč. Věříme,
že i tato opravená budova přispěje
k pěknému vzhledu této městské části.
Vždyť po téměř 45-ti letech si objekt opravu fasády jistě zasloužil……
……..došlo k poškození kříže nad Radíkovem neznámým vandalem. KMČ přizvala
odborníka na posouzení nákladů na případnou opravu. Dle vyjádření si oprava
vyžádá částku cca 2 500,-Kč. Finanční
prostředky se KMČ pokusí zajistit…..
……. bouře s krupobitím, která se přehnala nad Olomoucí, se naštěstí této městské
části vyhnula. Spadlo jen několik vzorků,
které ale škody na našich zahrádkách a
domech nenadělaly……..
6

……..sečení veřejných ploch zahájily
TSMO a.s. začátkem července již druhým
kolem. Kvalita práce včetně úklidu po sečení se zdaleka nevyrovná sečení, které

smluvně zajišťovali soukromníci
Sv.Kopečka cca před 3 roky…….

ze

/ zv /

Společenská kronika.
Narozeniny oslaví / oslavili/ :
v červenci
MUDr. Stříbrnská Jana, Typner Zdeněk, Krumpholcová
Libuše, Novák Jindřich
v srpnu
Koutná Hana, Nádeníček Stanislav, Podlasová Ludmila,
Šubrt Vojtěch, Eichler Josef
v září
Schenková Anna, Typnerová Marie, Melcerová Marie, Šubrtová Ludmila
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.
/ zv /

Upozornění:
1) Provoz místní pobočky okr. knihovny je
každou neděli od 9 - 11 hod.
2) ZMĚNA: úřední hodiny detašovaného pracoviště ÚMO jsou každou
středu od 12,00 –16,00 hod. Telefon 5385 296. Využijte služeb
tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na „Magistrát“. Od
pana Schwarze se vám dostane odborné rady i příslušných formulářů.
3) Pro vaši potřebu si lze zde ověřit i různé doklady, rodné listy,
notářské zápisy, kupní smlouvy, vysvědčení apod.
4) Rozvoz plynu : dne 18.7. ,15.8. ,12.9. ,10.10. ,7.11. 2002, další informace budou na
vývěsce. Prázdné lahve a peníze sbírá den předem: p. Nádeníček Jaroslav ul. Pujmanové.
5) Odvoz popelnic je v současné době určován dle kritérií stanovených odborem ŽP (počítá se s produkcí 4 l odpadu na osobu a den).
/ zv /

Klub důchodců Radíkov informuje:
Důchodci z Radíkova se stále schází každou středu v 16,00 hod.
Dne 14. května byl uspořádán zájezd do Tovačova s prohlídkou
opraveného zámku a nového penzionu pro důchodce. 25.5. se
místo posezení v klubu uskutečnil výlet na Posluchov. Akce se
všem moc líbila, počasí bylo slunečné a pan Schwarz oživoval
procházku různými příběhy z historie o domech, jejich obyvatelích
a o krajině, kterou jsme právě šli. Dne 13.června se 16 členů KD v Radíkově zúčastnilo zájezdu na přehradu Nové Mlýny a navštívilo také zámek Lednice a Valtice. Paní Prudká oslaRadíkovský informační zpravodaj 4/2002
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vila v KD své 70-té narozeniny. Dne 25.června zorganizoval sociální odbor v Olomouci pěší
procházku všech členů klubu důchodců v Olomouci. Šlo se od ZOO na Svatém Kopečku
k TV věži v Radíkově a potom do místní hospody „U Martičky“, kde bylo přichystané občerstvení. Sešlo se asi 110 lidí. Počasí nám přálo, nepršelo a tak se dalo posedět i na zahradě
u místní hospody. V hospodě vyhrávala živá hudba a kdo chtěl mohl, si dát ještě taneček.
Podle reakce přítomných a jejich slov při loučení se všem na setkání moc líbilo. Dne 26.
června byla poslední schůzka v klubu před prázdninami.
V měsíci červenci a srpnu se schůzky v KD nekonají.
/jsch/

Sport
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ LEMA Radíkov úspěšně
ukončil svůj první ročník působení ve II. lize, a to na pěkném 7.místě.
Věříme, že se ve druhé lize usadíme natrvalo a mužstvo bude podávat
stejně dobré výkony jako na jaře 2002. Vedení malé kopané Radíkov
děkuje všem hráčům za dobrý přístup k jarní části a k udržení 2.ligy
v Radíkově.
ROZPIS UTKÁNÍ II. LIGY
DATUM
UTKÁNÍ

DOMÁCÍ

2.4.
13.4
21.4.
27.4.
3.5.
11.5.
17.5.
25.5.
30.5.
8.6.
15.6.
22.6
29.6.

Radíkov
Veteran Hlubočky
Radíkov
Hellas
Radíkov
Draci A
Radíkov
P.Chválkovice
Radíkov
TJ Křelov A
Radíkov
Radíkov
Věznice Olomouc

HOSTÉ
Olomoucký den
Radíkov
Galatasaray
Radíkov
Magistrát MO
Radíkov
Sokol TYCHO
Radíkov
TS a B Olomouc
Radíkov
Sigma Montáže
Sokol Skrbeň
Radíkov

VÝSLEDEK
JARO 2002

VÝSLEDEK
PODZIM 2001

3:0
3:1
3:2
1:1
2:2
1:1
1:4
1:4
0:2
2:1
0:3
1:3
1:2

4:1
2:2
4:1
1:1
2:0
3:0
3:5
2:2
0:0
8:0
3:0
3:1
2:2
/mn/

INZERCE
Rekreační středisko Radíkov – chata „Pod věží“
nabízí: ubytování, stravování, svatební hostiny, různé oslavy, letní tábory, školy v přírodě
Kontakt: Ing.Lorencová: 068-5385040 mobil 0606/580163
/Lorencovi/

Vedoucí prodejny paní Machůtová počátkem července
skončila své 2,5 leté působení na naší prodejně u firmy
SANA. Tímto Vám všem děkuje za přízeň, kterou jste
svým nakupováním v této prodejně vyjadřovali.
I naše KMČ taktéž děkuje paní Machůtové za její působení zde v Radíkově. Současně Vám
sdělujeme, že jako nová vedoucí prodejny nastoupila paní Zabloudilová. Přejeme jí, ať se jí
„obchod“ v Radíkově daří a i ona si najde cestu ke svým novým zákazníkům a vy občané
Radíkova ať jste i nadále spokojeni. Prodejní doba zůstává beze změn.

Radíkovský informační zpravodaj 4/2002

8

Personál místní prodejny potravin SANA zve k nákupům nejen všechny místní občany, ale i
chataře a chalupáře. Sortiment prodejny je bohatý a najdete zde potravin a drogistického
zboží, vše co potřebujete ke své spokojenosti. Sledujte i akční ceny !

Zámečnictví Zdeněk Pospíšil
ul. Pujmanové 9, Radíkov nabízí:
zámečnické, svářečské, instalatérské, topenářské, brusičské i jiné práce od železa a
opravy
/ zp /

Výzva občanům !
Nejen s ohledem na oslavy 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů, ale i k očekávané
návštěvě řady hostů i vašich přátel bychom byli rádi, kdyby tato městská část vypadala
opravdu pěkně. Vítány jsou udržované předzahrádky, květinové truhlíky i opravené a natřené
ploty. Předem děkujeme všem, kteří se k akci připojí.

Z HISTORIE A KRONIKY OBCE RADÍKOVA ……..
Poznámka: Upozorňujeme, že tyto výpisy jsou převzaty bez úprav z kroniky, která odráží danou
dobu z pohledu kronikáře a tehdejší politické situace.

OBECNÍ KRONIKA ZAZNAMENALA:
OPRAVA MOSTKU
Začátkem měsíce dubna byl opraven mostek přes potok, vytékající z rybníka směrem
k Lošovu. Byly vyměněny tři betonové roury. Na opravě pracovali Křetinský Silvestr a Šnajdr
Antonín.
PRÁCE V ZAHRADĚ PŘI MNV
V letošním roce 1959 měla býti urovnána zahrada při MNV a dokončeno její oplocení. Jelikož
byla malá naděje, že by tyto urovnávací práce by byly zavčas provedeny manuelně, bylo
ujednáno, aby buldozer, který urovnával hřiště na Kopečku, byl zavolán do Radíkova. A tak
22. května přijel zmíněný stroj a urovnal zahradu za půldruhého dne. Stroj patřil vojákům,
kteří mají nad Kopečkem patronát. A jelikož také tato práce v zahradě u nás byla vykonána
v rámci Kopečka, zaplatila obec jen pohonné látky. Na dalším urovnání zahrady a jejím
ohrazení pracovali důchodci Křižek Čeněk, Klugr Hynek, Krumpolc Filip a Šnajdr Antonín.
Zednickou práci prováděl Aleňák Vladimír. Práce řídil předseda MNV Šubrt Vojtěch. Pletivo
bylo odebráno od Štencla z Velké Bystřice.
PROMÍTÁNÍ FILMU V RADÍKOVĚ
Dnes 30 dubna je promítán první film přístrojem, který byl přidělen do naší obce od ONV
v Olomouci. Předtím promítali filmy u nás občas okr. výbor a Spotřební družstvo Jednota
z Olomouce a někdy také Svaz přátel SSSR. Dnes tedy máme svůj promítací přístroj, který
obsluhoval nejdřív Hynek Miroslav, později Krumpholc Ladislav. Návštěva byla ucházející a
tak se hrálo každý pátek, odpoledne pro děti, večer pro dospělé. Bohužel ne dlouho. Návštěvníků začalo ubývat, až nakonec nevybralo se ani tolik, aby výlohy za promítání mohly
býti uhrazeny. A tak promítání filmu muselo býti zastaveno. Příčina? Někomu se nelíbil obraz, někomu zvuk a také nevyhovovala místnost.
ÚMRTÍ V NAŠÍ OBCI R. 1959
Františka Březinová zemřela 13. března ve věku 78 roků.
Šnajdr Karel zemřel 22. července ve věků 61 roků.
ÚMRTÍ V NAŠÍ OBCI R. 1960
28. května zemřel Hynek Klugr ve věku 63 roků.
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27.dubna zemřel František Sigmund ve věku 75 roků.
OSVĚTLENÍ V OBCI
V roce 1960 bylo v naší obci rozšířeno elektrické osvětlení tak, že celá obec je řádně osvětlená a stížnosti občanů úplně ustaly.
VOLBY DO MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
se konaly dne 12.6.1960 za účasti místní volební komise, která se skládala z následujících
členů: Bednář Jan, Schwarz Josef, Klimeš Karel, Nemrava Miroslav, Aleňák Vlad., Vlček Jiří
a Matěj Hubert
Zvolení byli následující občané:
Bocan Frant., Klugr Josef, Kolek Jaroslav, Langr Vojtěch, Matěj Josef, Smetana Frant.,
Eichler Jos. st, Švec Václav, Šubrt Vojtěch, Schwarz Josef, Zedníková Eliška.
Předsedou MNV byl zvolen Langr Vojtěch, tajemníkem Šubrt Vojtěch.
Obec započala s prováděním obecní kanalizace a s úpravou cest. Zároveň byla zahrada při
MNV již uvedená tak dalece do pořádku, že kolemjdoucí již nevidí prales, ale řádně oplocenou zahradu.
Na žádost rady MNV rozšířilo město Olomouc autobusové spojení jak s Kopečkem, tak Olomoucí, že místní občané si mohou zajet do Olomouce jak dopoledne tak i odpoledne, a tím
ušetří hodně drahého času.
ROK 1961
V roce 1961 pokračuje se v práci na kanalizaci obce, dále v úpravě spojovací cesty k tak
zvanému špitálu. Dále byla upravená cesta k boží muce, která byla následkem špatného
počasí a rozjetá tanky úplně nesjízdná.
Provádí se meliorace luk, opravuje se obecní rybník, cesty se opravují, aby byly sjízdné.
ÚMRTÍ V NAŠÍ OBCI R. 1961
17.4. zemřela Křížková Cecilie ve stáří 82 roků.
15.6. zemřela Křetinská Františka ve věku 70 roků.
POŽÁR V OBCI
V noci ze dne 27. na 28. září 1961 vypukl v domku č. 38 (dnešní ul.Dolanská) požár, který
zničil střechu a kůlnu na dřevo. Příčina požáru nezjištěná. Poslední požár byl před 69 roky,
následkem úderu blesku tehdy vyhořely tři domy v tak zvaném dvoře. Vyhořel hostinec, rolníci Zvěř Alois a Psota.
OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna čítá 635 svazků, jsou tam knihy poučné a různé, v roce 1961 bylo zapůjčeno 246 knih, nových zakoupeno 26 ks. Knihovníkem je pan Nádeníček Stanislav, který vede
knihovnu v pořádku.
/jb/

Všem občanům, chatařům i chalupářům přeje KMČ hezkou dovolenou
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