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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
je zde první číslo zpravodaje obce
v letošním roce, ve kterém bych Vás
rád seznámil s našimi plány a úkoly
pro letošní rok. Zastupitelstvo obce se
v letošním roce sešlo již dvakrát. Na
prvním jednání schválilo podání
žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova na vybudování chodníku od
zdravotního střediska za potok
v Drahanovicích a na druhém svém
jednání, mimo jiné, schválilo rozpočet
obce na letošní rok. Na všechny činnosti bylo rozděleno bezmála 16 milionů korun. V tuto chvíli je však těžko
odhadovat, jak budou v letošním roce
naplňovány daňové příjmy. Z důvodu
finanční krize, je možný, a předpokládá se, v příjmech propad. V tu chvíli se
bude muset upravit výdajová část rozpočtu a některé investice pozastavit.
A nyní bych Vás rád seznámil
s naplánovanými investičními akcemi.
Tou hlavní je dokončení oprav pravého traktu budovy obecního úřadu.
Stavební práce jsou již ukončeny a
probíhá výroba nábytku. Záměrem je,
aby bylo vše hotovo ke dni voleb do
Evropského parlamentu, které se zde
v červnu budou konat. Na tuto investiční akci očekáváme finanční prostředky z Regionálního operačního
programu ve výši 4,5 mil. korun.
Z toho důvodu nemohly být tyto prostředky do rozpočtu zahrnuty a zastupitelstvo o jejich použití rozhodne
hned po obdržení.
Jak jsem již v úvodu naznačil, bylo
požádáno o dotaci 0,5 mil. Kč z programu POV Olomouckého kraje na
výstavbu chodníku od zdravotního
střediska za potok v Drahanovicích.
Pokud nám bude dotace přislíbena,
uděláme vše, aby byla v letošním roce
čerpána a chodník vybudován. Tím
dojde ke zvýšení bezpečnosti hlavně
našich dětí při cestě do školy a nás
všech, ať už při cestě na autobus, vlak,
nákup či za úřady.

Veselé Velikonoce, příjemné prožití svátků jara,
hodně sluníčka a stálý úsměv na tváři
Vám přeje starosta obce Drahanovice.
Od počátku roku byly podány celkem
čtyři žádosti o poskytnutí dotace.
Jednou je již zmíněný POV, dále pak
Leader+ na úpravu areálu ve Vale
v Ludéřově na částku 450.000,- Kč,
zde již víme, že jsme v prvním kole
neuspěli a jsme náhradníci. Dále je to
žádost na opravu kapličky v Ludéřově
z Programu opravy památek drobného
charakteru, v současné době probíhá
hodnocení a výběr není ukončen. Také
osud žádosti na nákup hasičské cisterny, kterou hodláme zakoupit od SDH
z Náměště na Hané nám není zatím
znám. Vše však bude známo do konce
dubna, kdy krajské zastupitelstvo bude
o těchto dotacích rozhodovat. Značnou
částkou bude rozpočet zatížen prováděním projektové dokumentace pro
územní řízení na stavbu čistírny
odpadních vod a splaškové kanalizace.
Tyto práce byly již zahájeny a Vás
občany žádám o spolupráci na této
obrovské akci, kterou budeme připra-

vovat delší dobu. O víkendu po velikonocích proběhnou schůzky s projektanty ve všech částech obce, kde bude
Vaše účast nutná. Podrobný rozpis je
na pozvánce, která je součástí našeho
zpravodaje, věnujte přípravě pozornost a určitě se schůzky zúčastněte.
Přes Region Haná jsme se zapojili
do velké investiční akce na výstavbu
dětských hřišť. Snahou je vyprojektovat a postavit ve všech částech dětská
hřiště. Předběžná cena se pohybuje
kolem l,5 milionu korun. Do rozpočtu
byla také zapojena oprava střechy na
kulturním domě v Ludéřově.
V zimním období proběhlo bilancování práce ve všech složkách SDH.
Výroční valné hromady, kterých jsem
se zúčastnil, měly velmi dobrou pracovní úroveň a moje poděkování patří
všem členům výborů. Jak se říká, vše
zlé je k něčemu dobré, chci říct, že
hasiči na Lhotě po loňské kritice nezatrpkli, ale zabojovali, přijali nové
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členy a jejich práce se velmi zlepšila.
Rád bych jim již nyní popřál k jejich
letošnímu 70tému výročí založení
hodně úspěchů. V ostatních sborech je
práce standardně velmi dobrá. Také
plány na letošní rok jsou ambiciózní,
popřejme všem jejich úspěšné splnění.
Všechny zásahové jednotky obdržely
nové pláštěnky, nové pracovní oděvy a
obuv, vše v hodnotě zhruba 230.000,Kč.
Také práce občanského sdružení
„U NÁS“ na záchranu barokní sýpky
v Ludéřově začíná být vidět. Nová
střecha se již rýsuje. Protože velmi
dobře vím, co to dá práce zajišťovat
finance, děkuji všem členům sdružení
za jejich obecně prospěšnou práci.
Zastupitelstvo obce schválilo udělení
dotace na činnost jak tomuto občanskému sdružení, tak i sokolům a myslivcům.
Přes zimní období rada konzultovala s projektanty zastavovací studii na
pozemek za bytovkami. Zastupitelstvo
obce na svém jednání 19.3. v Ludéřově
ustavilo rozšířenou komisi, která na
jednání zastupitelstva v červnu předloží ke schválení finální verzi této
studie.
Musíme, ale také konstatovat, že
nedostatkem v naší obci je stav místních komunikací, které jsou v našem
vlastnictví. Předpokládám, že po obdržení dotace z ROP v částce 4,5 mil. korun bude část na tyto opravy uvolněna.
Tolik k rozpočtu a investičním
akcím a nyní pár slov o kultuře. V jarním období jste zváni do areálu
u Černé věže, jak na Slet čarodějnic,
tak na Den matek a Pohádkovou věž i
ves pro děti. Určitě si nenechte ujít

další ročník Hasičské soutěže o pohár
sv. Floriána v Ludéřově. Přijďte povzbudit naše hasiče také do Drahanovic na okrskovou soutěž. Další akce
se připravují ve Střížově i ve Lhotě
pod Kosířem. Myslivecké sdružení
provádí rozsáhlou rekonstrukci uvnitř
chaty U Svatopluka a myslivci budou
určitě potěšeni vaší návštěvou na tradičních střelbách.
V březnu jsme přivítali do života
naše nové občánky. Na pana kronikáře
připadl jeden velice vzácný a pěkný
úkol, zapsání významného životního
jubilea do obecní kroniky naší spoluobčanky paní Černochové z Drahanovic, která se 5.4.2009 dožila 100 roků.
Dovolte mi, abych na tomto místě
našeho zpravodaje poděkoval naší
dlouholeté hlavní účetní paní Jaroslavě Navrátilové za kvalitní práci pro

nás všechny a popřál jí hodně zdraví a
pohody v užívání si seniorského věku.
Naší nové účetní paní Lence Bořutové přeji každou finanční kontrolu a
audit ,,Bez výhrad“.
I když jsme si závěrem roku přáli,
aby nás finanční krize postihla co
nejméně, není tomu tak. Jen daňové
příjmy v březnu jsou podstatně menší
a to jen 20% jiných měsíců. Tato situace nás nutí šetřit, všechny rozpracované akce dotáhneme do konce, je možné, že u plánovaných budeme muset
přehodnotit jejich priority. Závěrem
mi dovolte popřát všem hodně sil na
překonání krize, ať se nám podaří
všechny činnosti realizovat, aby se
obec mohla dále rozvíjet a zajistit nám
všem co nejlepší životní podmínky.
Ivo Richter
starosta obce

Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že bude vybírat místní poplatek
za komunální odpad pro rok 2009
Drahanovice pondělí 20. 4. 2009 fyzickou osobu, která má ve vlastnickancelář obecního úřadu v době
tví obce stavbu určenou nebo sloužící
od 8.00 -11.00 a 13.00 - 17.00 hodin k individuální rekreaci.
Současně občany žádáme o odpoStřížov
úterý
21. 4. 2009
vědnou separaci. Dle zkušeností
kulturní dům ve Střížově v době
máme mezi sebou občany, kterým
od 14.15 - 15.15 hodin
dělá radost mařit práci celého okolí
Ludéřov
čtvrtek 23. 4. 2009 záměrným znečišťováním separace.
místnost rozhlasu v Ludéřově v době Znečištění a nedodržení sortimentu
od 14.15 - 15.15 hodin
značně komplikuje odbyt na třídících
Lhota p/K
úterý 28. 4. 2009
linkách a ovlivňuje odbytové možmístnost rozhlasu ve Lhotě p/K
nosti, náklady nebo výnosy. Uvedený
v době od 14.30 -15.30 hodin
problém se většinou projevuje u
Poplatek za komunální odpad činí separovaného plastu, kde se najdou
430,- Kč pro fyzickou osobu, která zbytky linolea, pneumatik a jiné
má v obci trvalý pobyt a 430,- Kč pro nevhodné odpady.

OZNÁMENÍ

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Vážení čtenáři,
V tomto příspěvku Vás seznámím s náplní práce rady obce
v období od 11.12.2008 do 16.3.2009.
Ani tentokrát se nebudu zabývat dílčími problémy a
podrobnostmi a jen si dovoluji připomenout, že kompletní
zprávu o práci rady je možno zaslechnout na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva. A zde je i příležitost získat
další informace a vyjadřovat své názory a návrhy.
Rada se sešla na svých jednáních celkem 10x, 2x v prosinci
2008, 3x v lednu 2009, 2x v únoru a 3x v březnu a projednali
jsme a rozhodli celkem o 62 bodech programu, což je o 13 více
jak v předešlém období.
Nyní Vás seznámím s nejdůležitějšími závěry z usnesení rady.
V měsíci prosinci 2008
Rada schválila:
w
Na základě stanovených kritérií výběru, zadat zpracování
dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby ČOV (čistírna odpadních vod) a stokové sítě v obci Drahanovice společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., středisko
Tišnov, Brněnská 196, Tišnov. Celková cena za dílo činí celkem 481.950,- Kč, z toho DPH je 76.950,- Kč. Rada pověřila
starostu jednáním se společností k uzavření Smlouvy o dílo.
w
Smlouvu o dílo č. 08/13 T „Obec Drahanovice – ČOV a

stoková síť“. Dokumentace k územnímu řízení o umístění
stavby.
w
Žádost projekční kanceláře PROKOP MOSTY s.r.o.
Slavíčkova 827/1a, Brno o vyjádření obce ke stavebnímu
povolení opravy mostu ev.č.. 448 - 005, Drahanovice.
Vzala na vědomí:
w
Zajištění Tříkrálové sbírky v obci ve dnech 9. – 10.1.09
organizovanou Charitou Olomouc.
Zamítla:
w
Žádost SDH Lhota p.K. o pronájem obecního pozemku –
třešňový sad v části Lhota p.K. na dobu 20 let za 1,- Kč.
V měsíci lednu 2009
Rada schválila:
w
Dodavatele, firmu Navrátil František - zednické práce,
Drahanovice 255 na opravu kaple v části Ludéřov.
w
Smlouvu o kontrolní činnosti s Ing. Škobrtalem Václavem
na provedení interního auditu - veřejnoprávní kontroly na ZŠ
Drahanovice a OÚ Drahanovice ve dnech 26. - 27.1. 2009.
Vzala na vědomí:
w
Informaci Ing. Škobrtala o možnosti, způsobu a
podmínkách prodeje obecních bytů do vlastnictví nájemníků.
w
Zvýšení nájmu za nebytové prostory na rok 2009 o výši
míry inflace - 6,3% roku 2008.
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V měsíci únoru
Rada schválila:
w
Smlouvu o závazku veřejné služby mezi Obcí Drahanovice
a přepravní společností VEOLIA Transport Morava a.s.,
Vítkovická 3133/5, Ostrava na období od 1. 1. do 31. 12. 2009.
Obec poskytne příspěvek na zajištění autobusové dopravní
obslužnosti ve výši 320.500,-Kč.
w
Komisi pro výběr společnosti na realizaci pracoviště
upgrade CZECH POINT na OÚ ve složení:
předseda: Ivo Richter
členové: Ing. František Faltýnek, Renata Greplová
Doporučuje OZ (obecní zastupitelstvo) ke schválení:
w
Žádost TJ Sokol o příspěvek na investice a činnost jednoty
v roce 2009. Na investiční činnost přidělit 50.000,- Kč a
20.000,- Kč na spolkovou činnost.
Pozn.: příspěvek byl řešen v rámci projednávání obecního
rozpočtu na rok 2009 na veřejném zasedání OZ.
w
Bezúplatný převod pozemku p.č. 18/5 k.ú. Lhota p.K.
z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví obce.
w
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření
pracoviště upgrade CZECH POINT.
Vzala na vědomí:
w
Žádost společnosti Obchodní projekt Jihlava s.r.o., Pod
příkopem 6, Jihlava o vyjádření obce ke stavební dokumentaci
plnírny PHM v objektu cukrovaru Drahanovice. Žádost byla
postoupena zpracovateli územního plánu MM (Magistrát
města) Olomouc.
V měsíci březnu
Rada schválila:
w
Rozhodnutí o zavedení dvousložkové ceny vodného.
w
Smlouvu o dílo na zhotovení projektu: „Drahanovice –
chodník ke Zlaté stružce“, zhotovitel díla Jaromír Vláčil,
798 25 Dobromilice 330.
w
Smlouvu o dílo č.08/013T na zpracování projektové
dokumentace k územnímu rozhodnutí akce: Obec

Tříkrálová
sbírka 2009
Počátkem ledna 2009
opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová
sbírka se v celostátním měřítku konala již podeváté. Výtěžek je tradičně
určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a
to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu
sbírky je určena na humanitární
pomoc do zahraničí.
V naší obci letošní sbírka také
proběhla a její výnos za všechny
pořádané roky byl nejvyšší. Celkem
se vybralo 29.396,- Kč; 14,- Sk;
5,- €; 50,- $ (americký dolar).
Do ulic obcí a měst v ČR vyšlo
v lednu 2009 celkem 14.727 kolednických skupinek, což představuje
téměř 50 000 dobrovolníků. Výnos
Tříkrálové sbírky 2009 činí přes 64
milionů korun českých. V období

Drahanovice – ČOV a stoková síť, mezi sdružením Svazek
obcí Drahanovsko a okolí a zhotovitelem PROVOD –
inženýrská společnost s.r.o., Hrnčířská 56/12, Ústí n. Labem.
w
Žádost o majetkoprávní vyrovnání pozemků mezi obcí
Drahanovice a Olomouckým krajem dotčených stavbou
Chodníky Drahanovice, SO 01, Úsek objekt OÚ- bytový dům
č.p.2 a majetkoprávní vyrovnání pozemků v k.ú. Ludéřov
v části „Újezd“, pozemky pod silnicí III. třídy.
Vzala na vědomí:
w
Studii zastavění území na p.č. 597/1, k.ú. Drahanovice,
starosta projedná na Magistrátu města Olomouc možnou
změnu využití pozemku - část zeleň v prostoru podél
železniční vlečky.
w
Program jednání o výstavbě ČOV a stokové sítě v obci
Drahanovice.
w
Projednání rozpočtu na dětská hřiště ve všech místních
částech obce.
w
Informace o Nabídce na převod bytové jednotky z vlastnictví obce do vlastnictví nájemníků.
Doporučuje OZ ke schválení:
w
Návrh rozpočtu obce Drahanovice na rok 2009.
w
Návrh na odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
v souladu dle nařízení vlády č.20/ 2009 Sb o 3%, s účinností od
1.4. 2009.
w
Určení termínu Změny územního plánu obce Drahanovice
na rok 2011.
w
Rozpočet sociálního fondu obce na rok 2009.
w
Rozpočtový výhled obce Drahanovice na období 2010 2012.
Závěrem svým čtenářům připomínám, že jsem ve své
zprávě z důvodu přehlednosti neuvedl řešení žádostí, stížností
a problémů našich občanů, spolků a podnikatelských subjektů.
Kromě jiného jsme se v radě zabývali řadou provozních
záležitostí, které patří k běžnému životu obce.
Ing. František Faltýnek, místostarosta obce

trvání sbírky v letech 2000-2008
věnovali dárci do sbírky více než
400 milionů korun českých.
Prostředky ve výši 380.000,vybrané v roce 2008 v oblastní
Charitě Olomouc byly použity na

denní centrum a ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi, podpora Školky a Komunitního centra,
přímá pomoc, zvýšení dostupnosti
služeb uživatelům CHPS – obnova
vozového parku.

Vážení občané,
letošní sběr nebezpečných
a objemných odpadů v naší obci
bude proveden dne: 25. 4. 2009
od
od
od
od
od
od

8.00
9.15
9.15
10.15
10.15
11.30

do
do
do
do
do
do

9.00
10.00
10.00
11.30
11.30
12.00

Ludéřov (dvůr-val)
Kníničky (u kapličky)
Střížov (u kulturního domu)
Drahanovice (u školy)
Drahanovice (cukrovar)
Lhota (u kulturního domu)

Druhy odebíraných odpadů:
autobaterie, zářivky, výbojky, štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla,
mořidla, textilie znečištěné např. oleji nebo barvou, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky proti škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry, staré léky a léčiva, zbytky asfaltu,
spreje, televizory, lednice, mrazáky, rádia a další, zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky, linolea, odpadní plasty (PVC, igelity), koberce, textil,
obuv, umakarty a ostatní podobné odpady.
Poznámka: odpad přinášejte na uvedená stanoviště ve vyhrazenou
dobu, kde jej od Vás odeberou pracovníci odborné firmy !
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POZVÁNKA
Na jednání o výstavbě čistírny odpadních vod (ČOV) a stokové sítě v obci Drahanovice
Jednání proběhnou ve dnech 17.4. až 19.4.2009 ve všech
částech obce v níže uvedených zařízeních. Program viz. níže.
Předmětem úvodního jednání s majiteli nemovitostí
bude:
1. Podání informací o projektu výstavby ČOV a stokové
sítě.
2. Zjištění umístění žump, resp. septiků, tras stávajících
kanalizačních přípojek v jednotlivých nemovitostech.
3. Zjištění současného způsobu nakládání s dešťovými
vodami (napojení do stávající kanalizace, akumulace
v sudech, povrchový odtok atp.).
4. Konzultace způsobu napojení nemovitostí na nově budovanou splaškovou kanalizaci, tj. konzultace nejvhodnější
trasy nové splaškové kanalizační přípojky z pohledu
majitele nemovitosti. Splašková kanalizační přípojka je
určena pro odpadní vody z kuchyně, koupelny a WC.
Účast všech majitelů nemovitostí nutná. Brýle, telefonní
kontakty, nákresy současného odkanalizování s sebou!
Program:
Drahanovice
– jídelna v zemědělském družstvu Drahanovice
Pátek 17.4.2009 1. den
14.00 - 15.30 hod. Skupina č. 1 – část Nová
15.30 - 16.00 hod. obecné informace o projektu (společná část pro všechny skupiny)
16.00 - 17:30 hod. Skupina č. 2 – Blata pravá strana
+ Blata, zadní část
17.30 - 19.00 hod. Skupina č. 3 – Blata, levá strana
Sobota 18.4.2009 2. den
8.30 - 9.00 hod. obecné informace o projektu (společná část pro všechny skupiny)
9.00 - 11.00 hod. Skupina č. 1 – Od bytovek, pravá strana
ke Střížovu (Asfaltka)
11.00 - 13.00 hod. skupina č. 2 – Od hostince Jamajské
lokál, levá strana ke Střížovu
13.00 - 15.00 hod. Skupina č. 3 – Od hostince Jamajské
lokál po křižovatku (Pilmajerovi) včetně chaloupek
15.00 - 18.00 hod. Skupina č. 4 – Lázinka, včetně trendů
18.00 - 19.00 hod. Skupina č. 5 – levá strana od plnírny
LPG po zemědělské družstvo
Neděle 19.4.2009 3. den
8.30 - 9.00 hod. obecné informace o projektu (společná část pro všechny skupiny)
9.00 - 11.00 hod. Skupina č. 1 – od křižovatky na
Kníničky (p. Lichnovský), pravá strana
po chodník k rybníku – na Horce
11.00 - 13.00 hod. Skupina č. 2 – Horka – od chodníku
k rybníku, pravá strana na konec obce
(hřbitov)
13.00 - 15.00 hod. Skupina č. 3 – Horka – celá levá strana
15.00 - 17.00 hod. Skupina č. 4 – od Černé věže k Základní škole (Přemyslovice) + část
u pomníku
Pátek 17.4.2009

Lhota pod Kosířem
– volební místnost Kulturního domu
14.00 - 16.00 hod. Skupina č. 1 – levá strana od Drahanovic po čekárnu

16.00 -16.30 hod. obecné informace o projektu (společná část pro všechny skupiny)
16.30 - 17.30 hod Skupina č. 2 – od čekárny, celá náves
p. Bednáře čp. 27
17.30 - 19.00 hod Skupina č. 3 – celá ulička po Petýrkovi
+ Ošlejškovi
Sobota 18.4.2009 Ludéřov – Kulturní dům
8.30 - 9.00 hod. obecné informace o projektu (společná část pro všechny skupiny)
9.00 - 10.30 hod. Skupina č. 1 – Kníničky
10.30 - 12.00 hod. Skupina č. 2 – Újezd, obě strany po
Jakoubka (Srovnalovi)
12.00 - 13.30 hod. Skupina č. 3 – Újezd, obě strany po
Kulturní dům
13.30 - 15.00 hod. Skupina č. 4 – od Mateřské školy
pravá strana po konec obce
15.00 - 17.00 hod. Skupina č. 5 – Trávník
17.00 - 19.00 hod Skupina č. 6 – od Kulturního domu
levá strana po konec obce
Neděle 19.4.2009 Střížov – Kulturní dům
8.30 - 9.00 hod. obecné informace o projektu (společná část pro všechny skupiny)
9.00 - 11.30 hod. Skupina č. 1 – od Drahanovic pravá
strana po křižovatku + pravá strana
k Ludéřovu
11.30 - 14.00 hod. Skupina č. 2 – obě strany od křižovatky po Hasičskou zbrojnici
14.00 - 16.30 hod. Skupina č. 3 – od Hasičské zbrojnice
obě strany po rozcestí do chat
16.30 - 19.00 hod. Skupina č. 4 – od rozcestí do chat po
konec obce včetně „Suché“.
Doplňující informace k jednání
Na nově budovanou ČOV budou odváděny jen splaškové odpadní vody! Stávající kanalizace bude zachována a
bude odvádět jen dešťové odpadní vody.
V rámci jednání by měla být domluvena trasa nové
splaškové kanalizační přípojky. Doporučujeme tedy
obyvatelům, aby si promysleli pokud možno co nejkratší a
co nejlevnější trasy přípojek (tj. zdali přípojka povede
průjezdem, zahradou, okolo domu, sklepem, společně se
sousedem atd.). Máte-li výkresy se zakreslením stávajícího
stavu, pak je můžete vzít s sebou na jednání. Dále bude
řešeno, zdali je nemovitost možno odkanalizovat gravitačně nebo bude nutná čerpací stanice? Dno nové splaškové
kanalizace bude cca min. 1,8 m pod terénem, dle potřeby i
více (max. cca 2,5 m), průměr cca 1,0 m (dle počtu obyvatel).
Gravitační přípojka bude z plastového materiálu o vnitřním průměru 150 mm. Minimální spád kanalizační přípojky by měl být 2 cm na metr délky přípojky (např. pro 10 m
dlouhou přípojku musí být spád min. 20 cm).
Stávající žumpy a septiky musí být zrušeny nebo odstaveny z provozu (např. přemostěním, resp. změnou trasy
přípojky).
Více informací bude poskytnuto na jednání.
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Sbor pro občanské záležitosti
29. 3. 2009 vítání občánků
- Štěpán Hausknecht
- Tomáš Vychodil
- Lukáš Hochwald
- Sabina Balážová
- Matěj Kubín
- Aneta Černá

Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Střížov
Ludéřov

5. 4. 2009
významné jubileum

100 let
paní Boženy Černochové
z Drahanovic
vychovala 2 děti,
dožila se 3 vnoučat
a 2 pravnoučat.
Foto - Olomoucký deník

Foto - Olomoucký deník

Matriční úřad
Připomínáme občanům, o které ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy si mohou na matrice
Obecního úřadu v Drahanovicích
požádat:
- živnostenský rejstřík
- rejstřík trestů

- registr živnostenského podnikání
- pro právnickou osobu
- pro fyzickou osobu
- obchodní rejstřík
- katastr nemovitostí
- centrální registr řidičů
- informační systém odpadového
hospodářství
- informační systém o veřejných
zakázkách

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve
spolupráci s OÚ opět vyhlašuje humanitární
sbírku pro pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí.
Naším prostřednictvím můžete darovat oděvy letní i
zimní, oblečení dámské, pánské i dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky a utěrky, látky, vlnu i přízi, záclony,
závěsy, samostatné peří, péřové a vatové přikrývky,
polštáře a deky. Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše jen funkční.
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže a dětské kočárky.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Sbírka se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2009
16.00 – 18.00 hodin
Drahanovice
sklad „Rybníček“

Správní poplatky:
- rejstřík trestů + výpis bodového
hodnocení osoby z centrálního registru
řidičů = 50 Kč za každou i započatou
stránku
- ostatní = 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou
stránku.

Střížov
Kulturní dům

p. Petr Coufal

Ludéřov, Kníničky
Kulturní dům Ludéřov

pí Ludmila Medříková

Lhota pod Kosířem
Kulturní dům

p. Jindřich Palička

Žádáme občany, aby věci, které mohou odevzdat přes
tuto humanitární sbírku neodevzdávali v sobotu 25. 4. při
sběru a svozu velkoobjemného odpadu.
Zorganizováním sbírky
w
pomůžeme sociálně potřebným občanům,
w
podílíme se na vytvoření pracovních míst pro těžko

umístitelné občany na trhu práce, kteří třídí nepoužitelný textil k dalšímu průmyslovému zpracování,
w
chráníme životní prostředí, jelikož by textil jinak skon-

p. Miroslav Smékal

čil v komunálním odpadu.
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Zhodnocení investiční akce Čekárna
ve Lhotě pod Kosířem po třech letech
V roce 2006 byla ve Lhotě pod Kosířem vybudována
nová čekárna u zastávky autobusu za účelem poskytnutí
přístřeší pro cestující. Čekárna byla pořízena za cenu
102.214,50 Kč.

ČERNÁ VĚŽ
Milí návštěvníci, s příchodem jara se opět otevírá naše kulturní
památka Černá věž. Začátek sezóny 2009 byl zahájen v sobotu
4. dubna v 10 hodin novou výstavou fotografií přírody, památek a
květin. Poslední návštěvníci mohou zavítat do věže ve středu 30. září.
Vstupné do věže se nemění a zůstává stejné jako v loňském roce, a
to: dospělí 20,- Kč, studenti a důchodci 10,- Kč a děti od 6 let 5,- Kč.
duben – květen
červen – září

Zastávka autobusu Lhota pod Kosířem v roce 2006
Současný stav čekárny je následující

NÁVŠTĚVNÍ DOBA v roce 2009
So, Ne 10 – 12 a od 13 – 17 hodin
So, Ne 10 – 12 a od 13 – 17 hodin
středa 13 – 17 hodin

V nejvyšším patře věže pro vás připravujeme v průběhu
sezóny tyto výstavy, na které Vás srdečně zveme:
4. 4. – 17. 5. 2009
OČI TURISTOVI „Z CEST PO NAŠÍ VLASTI“
Fotografie pana Slávka Vojtěcha z Olomouce.
23. 5. – 8. 7. 2009
MÉ KRAJINY A PORTRÉTY
Obrazy pana Jana Mičkala.
11. 7. – 19. 8. 2009
RUČNĚ MALOVANÁ BŘIDLICE
Ručně malované obrázky na břidlici Veroniky Srdýnkové.
Výstava je prodejní.
22. 8. – 30. 9. 2009
OD KRYSTALKY K MOBILU aneb Z HANÉ NA KONEC SVĚTA
Historie a současnost rádia. Soukromá sbírka pana Bregina
z Těšetic – radioamatéra.
První kulturní akcí letošního roku bude opět SLET ČARODĚJNIC
pod Černou věží a to ve čtvrtek 30. dubna od 17.00 hodin. Začátek

Jakou hodnotu má asi nyní?
Pomalované zdi, propálený polykarbonát, neustále poházené PET lahve, nedopalky od cigaret.
Tohle všechno za necelé tři roky dokázali s čekárnou
místní „náctiletí“. Je smutné, jak se baví ve volném čase
dnešní mládež. Nejhorší však je, že jejich rodiče pouze
mlčky přihlížejí. Chtěli bychom věřit, že po tomto upozornění se chytí za nos a udělají si se svými dětmi pořádek.

programu bude zahájen pohádkou „Kterak Honza zachránil slet
čarodějnic“, kterou nám zahrají herci Slovanského divadla Tyátr
z Olomouce pod vedením Zdeňka Vévody. Poté bude následovat
pásmo soutěží a her pro děti i dospělé a vyhlášení nejhezčích obrázků a masek. V rámci této akce vyhlašujeme PRO DĚTI VÝTVARNOU
SOUTĚŽ na téma „ČARODĚJNICE“.
Malované a lepené obrázky nebo vyrobené postavičky čarodějnic a
kouzelníků můžete odevzdávat na Černé věži od soboty 4. dubna do
neděle 26. dubna v době od 10 -12 a 13-17 hodin. Na zadní stranu
uveďte jméno, věk dítěte a třídu. Soutěží se ve třech kategoriích:
A/ mateřská škola, B/ 1.-5. třída, C/ 6.-9.třída.
Nejzdařilejší výtvory budou odměněny.
V sobotu 16. května od 14 hodin je ke Dni matek připraveno
vystoupení žáků ZŠ a po té bude následovat pořad umělecké agentury Karla Smolky s názvem „Operetní skříňka s líčidly“.
Další plánovanou akcí bude v neděli 6. června Pohádková věž i
ves, která se v minulém roce opět vydařila. Od 14 hodin mohou děti
procházet trasou od Černé věže až na hřiště TJ Sokol Drahanovice a
během cesty na ně čeká spousta překvapení, pohádkových postav a
odměn.
Na středu 1. července se připravuje Předzahradní koncert se
začátkem v 18.00 hodin.
Tradiční Hodové odpoledne se váže k datu na sobotu
25. července a VI. Setkání seniorů pod Černou věží proběhne
v neděli 6. září.
Poslední akcí tohoto roku bude Rozsvícení vánočního stromu s
Mikulášem a to v sobotu 5. prosince.
Všechny akce budou podrobně popsány na plakátech a již teď se
těšíme na Vaší hojnou účast.
Návrhy a podněty ke kulturním programům u Černé věže na tel:
608 311 792 nebo e-mailu: cernavez@volny.cz
Lucie Lichnovská
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Zima ve škole
Zima byla hodně dlouhá, ale my
jsme se ve škole nenudili a jako již
tradičně jsme společně secvičili program vánoční besídky na téma „Šaty
dělaj člověka“.
Koncem ledna se konal slavnostní
zápis do 1. třídy. Děti přicházely s obavami, ale odcházely dekorovány stužkou „Žák ZŠ Drahanovice“.
Druhé pololetí zahájili žáci 1.- 4.
ročníku plaveckým výcvikem na krytém bazénu v Olomouci.
Páťáci absolvovali v souvislosti
s autoevaluací školy srovnávací testy
Kalibro z ČJ, M a všeobecných znalostí.
V rámci enviromentální výchovy
navštívily děti ekologické centrum
Sluňákov v Horce nad Moravou. Téma
bylo „Vodní hrátky“ a žáci zde načerpali nové informace z oblasti ochrany
vod.
V březnu se páťáci zúčastnili školního kola matematické soutěže. Úspěšným řešitelem se stala Alžběta Andrýsková, která postoupila do okresního
kola.
Zároveň v té době se 2. a 3. třída
zapojila do soutěže, kterou vyhlásilo
Ministerstvo zemědělství u příležitosti
Světového dne vody. V rámci soutěže
bylo zvoleno téma: “Voda bez hranic“.
Soutěž jsme obeslali několika výkresy
žáků 2.-3. třídy, jako nejzdařilejší byl
obrázek Jirky Hrocha.
13.března proběhlo školní kolo

recitační soutěže. V 1.kategorii (2.-3.
třída) se umístili: 1. Ondřej Látal,
2. Nikola Bartková, 3. Vojtěch
Lakomý. Ve 2. kategorii (4.-5. třída) se
umístili: 1. Michal Střída, 2. Nela
Vydrželová, 3. Alžběta Andrýsková.
19.března žáci 2.-5. ročníku žhavili
své mozkové závity v mezinárodním
klání Matematický klokan. S největším počtem bodů v kategorii Cvrček
uspěli: Nikola Bartková, Ondřej Látal,
Michaela Rychterová. V kategorii
Klokánek: Alžběta Andrýsková, Jakub
Kadlec a Michal Střída.
Koncem března se žáci 2. a 3. ročníku účastnil besedy se členy Hasičského záchranného sboru Olomouc-

kého kraje, kde získali vědomosti a
praktické znalosti, jak se zachovat při
některých situacích v ohrožení života.
V současné době v hodinách výtvarné výchovy se žáci 5. ročníku snaží o
pěkné práce na téma Mládí v pohybu.
Tuto soutěž vyhlásil Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Olomouckého
kraje, čtvrťáci kreslí do výtvarné soutěže Máme rádi přírodu pod záštitou
hnutí Brontosaurus.
Všechny žáky čeká v nejbližší době
v rámci výtvarné výchovy práce
s velikonoční tématikou – a jaro už
může přijít!
Kolektiv učitelek ZŠ Drahanovice

Beseda se členy Hasičského záchranného sboru Olomouc

Jak jsme prožili zimu v MŠ Ludéřov
Po úspěšné vánoční besídce konané
odpoledne dne 18.12. nastaly dětem
kouzelné vánoční prázdniny, které

prožily doma s rodiči, prarodiči, u příbuzných či na horách.
V lednu zima děti opravdu potěšila,

Stavění sněhuláků dětí mateřské školy Ludéřov

napadl sníh a ony mohly opět po roce
nasednout na boby a sáňky a užívat si
radostí a pobytu na sněhu. Celý měsíc
leden, ale i v únoru a březnu využily
sněhové nadílky k různorodým hrám a
činnostem.
V tomto období také byly dvakrát
v Olomouci v Divadle hudby na velmi
pěkných představeních. Líbily se jim
také tři loutkové pohádky, které shlédly
v Mateřské škole v Drahanovicích.
Seznámily se s prostředím MŠ, ale i
s novými kamarády. Ty pozvaly na již
tradiční dětský maškarní karneval, který
se konal dne 14.3. v Kulturním domě
v Ludéřově a byl opět hojně navštívený.
Poděkování patří všem, kteří ho připravili a sponzorovali.
Teď už se děti těší na jaro, aby si
mohly užívat delší pobyt venku, jak na
pěkné školní zahradě tak i v krásném
přírodním prostředí obklopujícím naši
vesnici a plnit tak to, co je zahrnuto ve
školním vzdělávacím programu naší
MŠ - "Školka v přírodě"
za MŠ Ludéřov
Eva Černá
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Co je nového na sýpce?
Co je nového na sýpce? Pracuje se
zde, či ne? A bude to k něčemu? To je
otázka, kterou si kladou všichni, kteří
bydlí nedaleko, chodí kolem sýpky
každý den, či se jen nahodile zastaví
při průjezdu obcí. S kladnými i zápornými stanovisky našich spoluobčanů
se setkáváme každý den. Malá informovanost přináší dohady a mnohdy i
absurdní spekulace, které bychom zde
rádi uvedli na pravou míru.
Budova sýpky je hmatatelným
dokladem historie Ludéřova a jeho
okolí s jeho radostmi i starostmi
mnoha generaceí našich předků, kteří
se podíleli na přetváření krajiny a
života v něm, lidí, kteří se hrbili na
polích i v lesích, chovali dobytek,
tkali, pletli košíky a snili o lepším
životě pro sebe i své děti a předávali
zkušenosti a poznatky z generace na
generaci. Budova sýpky je jedním
z odkazů dávných dob, pozůstatkem
staré tvrze. Je to ale také budova,
v níž měli lidé uschováno obilí na
zimu a do další sklizně.
Byla to stavba, ke které se upíraly
oči mnoha obyvatel v dobách hladu a
neúrody. S vývojem zemědělství se
postavila velkokapacitní sila a staré
sýpky začaly chátrat. Stávaly se zdrojem stavebního materiálu a oblíbeným
terčem dětí při jejich destruktivních
zábavách. Velmi nás potěšilo, že
v naší obci i okolí je dost lidí, kteří si
uvědomili historickou cenu této stavby a podporují její zachování pro další
generace. Pokud by se nám podařilo
vrátit do sýpky život, tím lépe. Na
podzim loňského roku se našemu
občanskému sdružení "U nás" konečně podařilo získat část potřebných
peněz na opravu střechy, která je pro
zachování stavby v současné době
nejdůležitější. Stalo se tak až na konci
roku, kdy se dodavatelské kapacity
tesařských firem těžko zajišťují. Také
je třeba, aby firma měla zkušenosti
s obnovou historických krovů.

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Smlouvu jsme podepsali s firmou
ROOFS, spol. s r.o. z Olomouce.
Koncem roku začaly práce na sýpce a
začátkem roku viditelně pokračovaly.
Byla radost dívat se na tesaře, jak
opravují staré trámy. Koncem ledna
se práce vlivem počasí zpomalily, a
pro dlouhotrvající nemoc vedoucího
tesaře ustaly až do dnešních dní. Byla
to nepříjemná situace pro nás, pro
firmu ale hlavně pro sýpku. Nemoc si
bohužel nevybírá. Dle sdělení dodavatelské firmy není ani tak problém
s náhradními tesaři, ale s náhradou
vedoucího tesaře, který rozumí starým vazbám. (V době, kdy čtete tento
článek by měl být tento problém již
vyřešen).
V rámci obnovy střechy jsme se
podíleli na pomocných pracích, které
jsme byli schopni zajistit vlastními
silami. Byla to oprava vrchní části
rozpadajícího se zdiva, přesuny stavební sutě, odstranění staré omítky.
Fotografie z postupu opravy sýpky
najdete na internetu na stránce
http://osunas.unas.cz/Ie.htm.
Tato stránka zatím není svázána se
základními internetovými stránkami
sýpky, je to jen dokument, vypovídající o aktuálním dění na sýpce.
A co sýpku čeká v tomto roce?
Bude to postupující oprava střechy
v závislosti na objemu získaných
finančních prostředků. Zde bychom
rádi reagovali na některé názory spoluobčanů, kteří vidí jen proinvestované peníze do sýpky. Opravou sýpky se
zachová doklad o historii obce a zajímavá památka pro další pokolení
občanů i návštěvníků. Její opravou se
zlepší životní prostředí, které se nemalou měrou podílí na formování cha-
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rakteru mladých lidí a možná se získá
kulturní prostor pro volnočasové
aktivity. Že toto není názor jen místních lidí z Ludéřova, svědčí fakt, že
členy našeho občanského sdružení se
stali i lidé z Drahanovic, Střížova,
dokonce i z Olomouce, a podílí se
vlastníma rukama na její záchraně.
Peníze získané ze státních i evropských fondů jsou totiž podmíněny
finanční spoluúčastí a nepokryjí
100% potřebných nákladů.
Probíhající stavba je též zdrojem
zaměstnanosti pro tesaře, pokrývače,
pracovníky v dřevozpracujícím průmyslu i lesní výrobě, dopravce a další,
kteří v současné vzrůstající nezaměstnanosti získávají práci.
Proto všem členům našeho sdružení, příznivcům a sponzorům patří
poděkování za jejich práci a podporu
našeho snažení při opravě sýpky
v Ludéřově.
Zde doslova platí, že pokud se
o své památky nepostaráme sami jako
občané, kteří zde žijeme, nikdo jiný to
za nás neudělá.
Karel Váňa
předseda o.s. „U nás“
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Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Vážení čtenáři,
jaro je tu, a já se v článku přesto budu
vracet k době zimní, kdy naše sbory
hodnotily práci za rok 2008. Rád vám
poreferuji, co vše se v té době v našich
čtyřech sborech a okrsku událo.
Jak jsem předestřel, hodnotili jsme
svou spolkovou činnost a také práci
jednotek požární ochrany (JPO) na
výročních Valných hromadách. Je již
považováno za samozřejmost, že sbory
tomuto zasedání přikládají velký
význam. Nejen proto, že se setkají
téměř všichni členové, ale především
proto, že jsou zde hodnoceny a připomenuty všechny dobré počiny spolku.
Občan, který žije veřejným životem
ví, že jsme uspořádali množství společenských akcí. Jen připomenu ty NEJ.
Oslava 70. výročí založení SDH
Drahanovice, soutěže v hasičském
sportu, 2 plesy, 8 tanečních zábav a
diskoték, hody, příprava „Dětských
dnů“, množství soutěží pro děti a
dospělé a další akce pro členy a spoluobčany. Naše jednotky provedly celkem 14 větších zásahů, a to hašení
požárů, odstraňování následků přívalových dešťů a vichřice, technické
zásahy, pátrání po osobě a množství
menších zásahů proti nebezpečnému
bodavému hmyzu. Tak bych mohl
pokračovat, ale za hasiče mluví především jejich skutky.
Bratři a sestry ve sborech by mi asi
zazlívali, kdybych se v krátkosti
nezmínil o každém sboru.
Sbor v Drahanovicích v poslední
době pracoval na zajištění bojeschopnosti své techniky a připravuje podmínky pro garážování nového vozidla
Škoda 706 CAS 24 (cisterna). Ve výboru pracují na zajištění okrskové soutěže v hasičském sportu, která se uskuteční již podruhé společně s okrskem
Náměšť n.H. a letos přibude ještě SDH
Třebčín.
Ve Lhotě pod K. přijali začátkem
roku do sboru celkem 8 nových členů.
To je nejvíc z okrsku. O budoucnost
sboru je tedy postaráno. Připravují si
podmínky pro klubovnu v nových
prostorách, které jim poskytla obec.
Začátkem ledna hasili požár kontejneru na odpad. Neodradili je ani zamrzlé
hydranty a požár uhasili. Nejde o první
případ a někteří obyvatelé by si měli
uvědomit, co do kontejnerů nepatří.
Bratři v Ludéřově 2. ledna v 01.30
hodin společně s okolními sbory hasili
stoh slámy nad Ludéřovem a ještě 2
dny požářiště dohašovali a drželi noční
hlídky. A o dva měsíce později ve
stejný den sbor společně s HZS (hasičský záchranný sbor) Olomouc hasí
nebezpečný požár vozidla Škoda

Požár stohu slámy v Ludéřově
Favorit v horní části Ludéřova.
Sbor po dlouhé době uspořádal
v lednu hasičský ples. Neodradilo je
ani zamrzlé vodovodní potrubí v kulturním domě. Velký úspěch a plný sál
je utvrdil v tom, že budou v pořádání
plesů pokračovat. Sbor, zatím jako
jediný, uskutečnil v březnu sběr starého železa. I když to v současnosti
nepřináší požadovaný ekonomický
efekt, tak každá koruna se hodí.
Sbor zakládá nové družstvo mladých hasičů, které povedou odborně
vyškolení vedoucí. A kdo tedy uvažuje
o vstupu do sboru, je k tomu nejlepší příležitost přihlásit se u bratra
Jakuba Němčáka, Ludéřov č.111, tel.
737 197 124.
Přeji ludéřovským, aby se už i nová
mládež zapojila do přípravy velké
akce - Oslavy svátku sv. Floriána a
Pohárové soutěže v hasičském sportu
2. května.

Střížovští velkou pozornost věnovali kompletním úpravám zbrojnice a
dokončení rekonstrukcí na Avii. Velitel
sboru Martin Andrýsek a jeho jednotka
tak zajišťují perfektní připravenost
výstroje a techniky k použití. Tak jako
většina našich jednotek tomu věnují
každou volnou chvilku.
V plesové sezóně se hasiči ve
Střížově blýskli „V. Hasičským plesem
ženám k MDŽ“. Vystoupení taneční
skupiny orientálních břišních tanců
z Olomouce mělo velký úspěch.
Závěrem se vrátím k našim jednotkám požární ochrany. My hasiči si
velmi ceníme přístupu vedení obce a
celkové péče o tyto jednotky. Pro
sbory byly vloni z prostředků obce a
dotace Olomouckého kraje zakoupeny
speciální nepromokavé oděvy. Obec i
v tomto roce podala žádost o další
dotaci na Olomoucký kraj. V jejím
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rámci se bude podílet na zakoupení již uvedené
cisterny a vybavení jednotek radiostanicemi,
jejichž parametry umožňují komunikaci s ostatními složkami IZS (integrovaného záchranného
systému). Z těchto financí by se měla dále hradit oprava hasičské techniky a jedné zbrojnice.
Hasičský záchranný sbor vybavil naše jednotky speciálními zásahovými komplety (5
souprav každé jednotce). Jde o vysoce kvalitní
ochranné oděvy a obuv pro zásahy u požárů.
Závěrem přeji našim sborům podporu jejich
bohulibé činnosti ze strany Vás - spoluobčanů a
mnoho zdaru ve svém konání ve spolcích a
zásahové činnosti.
A na konec si dovolím připomenout, na jaře
velmi aktuální, varování o dodržování preventivních opatření proti vzniku požáru.
Ing. František Faltýnek
(náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov)

Varování Hasičského
záchranného sboru
HZS Olomouckého kraje zaznamenal v poslední
době zvýšený nárůst počtu požárů od pálení trávy,
porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice
maximální pozornost a dodržujte zejména tyto
hlavní zásady:
Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události
např. požáru v lese, plošného vypalování trávy,
porostů apod. předejte informaci co nejdříve na
tísňovou linku 150.
Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů,
na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě,
poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího
ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou
zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen
tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25.000,- Kč.
Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší
strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání
zdraví Vaše i Vašich dětí.

Koupím staré pivní lahve
s nápisy na skle,
staré vojenské odznaky aj.
Telefon 721639481
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Hořící Škoda Favorit
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Zájezd
zahrádkářů
na ostrov
MADEIRA
bližší informace
www.joko.cz
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Rodinný poradce
Kde: Obecní úřad
Těšetice
Kdy: Každé úterý od
13:00 – 15:00
nebo osobně na
tel. č. 604 467 225
S sebou: všechny
smlouvy k projednání

Chráníme Vaše
sny…
l
Věříme

tomu, co děláme a věříme, že to
oceníte, když v noci klidně spíte

l
Zajistíme

Váš příjem a Vaší rodinu

l
Dokážeme
l
Pomůžeme

Vám pomoci od špatných dluhů
Vám k vlastnímu či lepšímu

bydlení
l
Zkontrolujeme

s Vámi vše, co Vás chrání,
zda je stále aktuální, jestli se dá udělat něco
lépe a hlavně poradíme, kde přicházíte o
peníze !!!!

l
Také

ochráníme Váš majetek, pejska a
kočičku i nešťastnou náhodu

Alexandra
Koudeláková
Co umíme a čemu
věříme …
Životní pojištění,
úrazové pojištění, pojištění nemocnice a
pracovní
neschopnosti

l

Pojištění majetku –
rodinné domy, chaty, byty, stavby,
domácnost, auta

l

l

Mazlíček – pejsek a

kočička
Odpovědnostní
pojištění – občanské,
z povolání a OSVČ

l

Hypotéky, stavební
spoření, konsolidace půjček

l
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