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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
v již tradičním úvodníku našeho zpravodaje Vás seznamuji s nejdůležitějším děním v obci. Jak jsem již v minulosti informoval největší investiční
akcí do budoucna bude výstavba splaškové kanalizace. V této době probíhá
zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení. K dnešnímu dni je
zpracován průběh hlavních řadů, čerpacích stanic, probíhá umístění čistírny odpadních vod a geodetické zaměření dotčených parcel. Po té bude
jednáno o odkoupení potřebných
pozemků nebo o umístěni stavby na
pozemek. V tuto chvíli si můžeme jen
přát, že většina majitelů pozemků
bude vstřícná a že se nám podaří územní řízení včas dokončit, protože prostředky s Evropských fondů jsou časově omezeny.
Druhou větší investiční akcí byl
chodník od zdravotního střediska za
potok v Drahanovicích. Na tuto akci
jsme bohužel dotaci z Olomouckého
kraje nezískali, takže chodník není pro
letošní rok finančně zajištěn. Ale i tak
zajišťujeme projektovou dokumentaci.
Z důvodu umístění inženýrských sítí
(plyn, telefon, voda) činí velký problém usazení lávky přes potok.
Další investiční akce, které zastupitelstvo obce zahrnulo do rozpočtu jsou
zajišťovány. Na jaře proběhla oprava,
zvětšení parketu ve Vale v Ludéřově.
I spolková místnost prošla řadou
úprav, jsou opraveny sociálky a výčep.
Když hovoříme o Ludéřovu byla zahájena oprava kapličky. Budou odvlhčeny zdi, opravena střecha, provedena
nová fasáda a úprava okolí.
Na novou střechu kulturního domu
v Ludéřově je již vybrán dodavatel a
podepsána smlouva o dílo. Celkové
náklady přijdou na 600.000,- Kč.
Jak jsem Vás informoval v dubnovém čísle podala obec žádost o dotaci
na zakoupení hasičské cisterny.
Obdrželi jsme od Krajského úřadu

Olomouckého kraje dotaci ve výši Lhota p/K v části směrem na Čechy
50.000,- Kč. Cisterna je již zakoupena pod Kosířem o celkové výměře 6000
a zaparkována ve zbrojnici v Draha- m² a v k.ú. Ludéřov naproti čekárny
novicích. Stávající auto Avia 30 se v Kníničkách bylo Pozemkovým fonzatím parkuje v areálu HZS (bývalé dem odpovězeno kladně. Pozemky
CO), v budoucnu bude přistavěna jsou již ve vlastnictví obce a zastupik hasičské zbrojnici garáž pro parko- telstvo bude dále rozhodovat o jejich
vání obou hasičských aut v Drahano- využití.
Také se v rámci finančních možvicích. Na stavbu garáže je zpracovaná
projektová dokumentace a v této době ností plánuje opravit můstek v Kníničkách a vyčistil potok pod mostem
zajišťujeme stavební povolení.
Všichni dobře víme, že stav míst- v Drahanovicích.
Jak jistě víte, a byli jste informováních komunikací není dobrý a tak
zastupitelstvo na svém jednání v červ- ni, byla zkolaudována nová zasedací
nu vyčlenilo na jejich opravy 1 milion místnost v budově obecního úřadu. Od
korun. V této době probíhá oprava její kolaudace 30.4. zde již proběhlo
nejvíce postižených úseků místních několik společenských akcí, ať už na
komunikací v Drahanovicích a to úrovni obce - volby, zasedání zastupiu kostela, k nádraží, u Trendů a na telstva a komisí obce, ukončení školníBlatech. Jsme si vědomi, že by bylo ho roku aj. tak i návštěva partnerských
třeba větších úprav a to ve všech čás- obcí ze Slovenska a Regionu Haná.
tech, ale jak finanční situace, tak i Další akce a semináře se zde plánují.
Tolik v krátkosti o těch nejdůležitějbudoucí výstavba kanalizace nám toto
ších probíhajících aktivitách a nyní pár
neumožňuje.
Tak, jak každým rokem, i letos pro- slov ke kulturním akcím. V jarním
běhly o prázdninách ve škole potřebné čísle zpravodaje jsem Vás zval na
opravy. Již byla opravena další třída a velké množství připravovaných spolešatna. V jídelně mateřské školy bylo čenských aktivit v naší obci. Velké
většiny z nich jsem se zúčastnil a byl
vybudováno sociální zařízení.
V těchto dnech probíhá za spolu- jsem spokojen. Vždyť akce typu
účasti obce a nového nájemce rekon- sv. Floriánek v Ludéřově, Pohádková
strukce a oprava nebytových prostor věž i ves v Drahanovicích nebo soutěž
o PUTOVNÍ Pohár sv. Martina ve
v hospodě ve Lhotě pod Kosířem.
Také práce na
zastavovací studii
sídliště za bytovkami pokračují, s
cílem parcelování
a odprodeje v příštím roce. Zastupitelstvo na svém
červnovém jednání
schválilo prodej
bytů v bytových
domech č.p. 2, 3 a
145 do vlastnictví
stávajících nájemníků. I na tomto
úkolu se pracuje.
Na žádost o
bezúplatný převod
pozemků v k.ú. Setkání Regionu Haná s Nitranským krajem v Drahanovicích
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Střížově mají svoji oblibu nejen v naší
obci, ale i v okolí.
Bez velké nadsázky mohu říci, že
letošní Hodové odpoledne u Černé
věže podpořené účastí členů Regionu
Haná a partnerské obce Vozokany ze
Slovenska mělo opravdu dobrou jak
společenskou, tak i uměleckou úroveň.
Zakončené podvečerní mší svatou
v kostele s doprovodem Svatocecilského sboru, opravdu nemělo
chybu. Na škodu je snad tradičně malá
účast občanů Drahanovic. V této části
svého příspěvku bych rád pozval
všechny seniory, ale i Vás mladší na již
tradiční posezení seniorů pod Černou
věží, plánované na 6.9.2009, na kterém vystoupí Petr Spálený se svou
skupinou Apolloband.

V letošním roce postihly některé
obce v naší republice bleskové povodně. Tyto obce potřebovaly rychlou a
účinnou pomoc. I zastupitelstvo naší
obce odhlasovalo příspěvek, který byl
odeslán na konto Nadace Adra (poděkování otiskujeme). Dovolte i mě
abych poděkoval všem z vás, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli. Jak
vidíme je opravdu těžké se na takové
katastrofy připravit, ale sedět s rukama
v klíně není mottem tohoto zastupitelstva.
Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že většina z Vás využila
letošní hezké léto k načerpání nových
sil. Přeji dětem dobré zahájení a vstup
do nového školního roku, nám všem
pevné zdraví ke splnění všech naplá-

Hodové odpoledne 25.7.2009

Předání daru 5.000,-Kč
na povodně obci Vlčice

novaných úkolů a šťastnou ruku při
mimořádných podzimních Parlamentních volbách.
Ivo Richter
starosta obce

Vystoupení souboru Vozokanka

Poděkování Nadace ADRA
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Z ČINNOSTI RADY OBCE
Tato rubrika je již stálou součástí
našeho Zpravodaje. Pro ty, kteří se
nemohou z jakýchkoli důvodů
zúčastňovat veřejných zasedání
obecního zastupitelstva, je orientační
informací o práci rady obce.
Je ke škodě, že na zasedání přichází
jen málo občanů, neboť právě zde je
příležitost získat objektivní informace
o všem veřejném dění. Je všeobecně
známo, že z neznalosti problému
mohou, a také často vznikají v ústním
podání různé dezinformace, jež jsou na
hony vzdáleny od reálného života obce
jako celku. Mám právě na mysli
především tvorbu priorit v oblasti
investiční činnosti obce. Jedni si myslí,
že oprava kulturních domů je méně
důležitá než opravy a budování místních
komunikací, druzí, že oprava kapličky je
méně důležitá než výstavba chodníků …
a obráceně. Obec při svém rozhodování
musí především vycházet z vyhlašovaných dotačních programů, z nichž
čerpá finanční prostředky. Bohužel
tematickou náplň a rozsah dotací na obci
neovlivníme. A v současné době obec
rozhodně nedisponuje velkými
prostředky na krytí rozsáhlejší výstavby.
Chtěl jsem Vám, vážení čtenáři
naznačit, že rada a potažmo celé obecní
zastupitelstvo nemůže jinak, než
uvažovat v souvislostech a na jejich
základě konat. Určitě jste z úvodníku
pana starosty vycítili, jak náročný úkol
je výstavba kanalizační sítě. I zde
musíme bojovat o dotace a zároveň
dotahovat do konce i ostatní plánované
projekty.
Děkuji za trpělivost při čtení mého
úvodu a nyní Vás seznámím s náplní
práce rady obce v období od 23.3. do
10.8.2009. Dílčí problémy a podrobnosti vypouštím a jen si dovoluji
připomenout, že kompletní zprávu je
možno zaslechnout na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva.
Rada se sešla na svých jednáních
celkem 13-krát, a projednali jsme a
rozhodovali celkem o 86 bodech
programu.
Březen
Rada schválila:
w
Žádost Marka a Terezy Veselých, Za
poštou 6, Olomouc o souhlas obce
s místěním stavby RD na pozemku p.č.
828/1, k.ú. Ludéřov v části Střížov.
w
Smlouvu s uměleckou agenturou
Karel Smolka, Vančurova 19, Opava na
produkci „Operetní skříňka“ u příležitosti Dne matek 16.5. 2009 v areálu
u ČV (Černá věž). Celková cena za
produkci činí 8 000 Kč.
Rada vzala na vědomí :
w
Žádost Jiřího Hofschneidera, Draha-

novice o přidělení většího bytu.
w
Pozvánku na jednání s projektanty
ČOV (čistírny odpadních vod) a stokové
sítě v obci Drahanovice.
w
Organizační zajištění sběru objemného a nebezpečného odpadu 25.4.2009
w
Zprávu o výsledku kontroly Finančního úřadu Olomouc v souvislostí s
přijatou dotací „Vodovod Drahanovice“.
Duben:
Rada schválila:
w
Objednávku MTZ (materiálně technické zařízení) na vybavení zasedací
místnosti obecního úřadu od firmy
Husička Milan, Ludéřov 1.
w
Výběr dodavatele – společnost INGSTOL s.r.o., Bundovcova 185/21,
Bystrovany, zakázka „Rekonstrukce
areálu“ – betonová taneční plocha
Ludéřov, areál Ve vale.
w
Objednávku kancelářské a výpočetní
techniky č. 29NA0019 do zasedací
místnosti OÚ od společnosti IT OFFICE
M A N A G M E N T s . r. o . S e i f e r t o v a
2834/33, Přerov.
w
Udělení licence pro Obchodní
společnost VYDOS BUS a.s., Jiřího
Wolkera 416/1, Vyškov na lince 710913
Velké Opatovice – Jevíčko – Konice –
Olomouc.
w
Žádost Kováče Daniela, Jeremiášova
6, Olomouc, o souhlas obce k povolení
stavby montované chatky o rozměrech 4
x 4 x 1,5 m na pozemku p.č. 78/20, k.ú.
Ludéřov.
w
Přijetí nové členky do SPOZ (Sbor
pro občanské záležitosti) Lucie
Urbanové, Lhota p.K. 19, ke dni
1.5.2009.
Rada vzala na vědomí :
w
Zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje Ol. kraje.
w
Žádost Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR
o finanční příspěvek.
w
Rozbor bezpečnostní a dopravní
situace na obvodu PČR Lutín.
Květen
Rada schválila:
w
Žádost Farnosti Drahanovice, majitele hřbitova Drahanovice, o příspěvek
na plánovanou opravu hřbitovní zdi
ve výši 39.000,- Kč.
w
Smlouvu o nájmu nemovitosti č.
UZSVM//OOL/ 2009 - parcela č.: 236,
část Střížov, k.ú.Ludéřov o výměře 35
m2 . Jde o pronájem uvedeného pozemku
od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na období od
1.7.2009 do 29.6. 2010 ve výši 244,- Kč.
Za bezesmluvní užívání pozemku od
1.9.2005 do 30.6. 2009 zaplatí obec
poplatek ve výši 922,- Kč.
w
Rozpočtové opatření č.: 1/ 2009.

w
Návrh na pořízení územního plánu
nebo jeho změny Věry Znojilové ,
Topolová 6, Olomouc v užívání pozemku č.557/2, 557/3, k.ú. Ludéřov v části
Ludéřov - zahrada na stavební parcelu
určenou pro výstavbu rodinného domu.
w
Přijetí investičního příspěvku KÚ
Olomouckého kraje na pořízení požární
techniky pro jednotky požární ochrany
sboru dobrovolných hasičů obce
Drahanovice (části Drahanovice) ve
výši 50.000,- Kč.
w
Provedení opravy můstku přes potok
Zlatá stružka v části Kníničky společností Ingstol s.r.o. Bystrovany .
w
Žádost Jindřišky Hejlové, Rataje 34
o vyjádření obce, jako účastníka
stavebního řízení k plánované stavbě
RD na pozemcích 1128/ 10 a 1123 k.ú.
Ludéřov a vybudování příjezdové cesty
na místní komunikaci.
w
Žádost Mysliveckého sdružení
Drahanovice o povolení k umístění
umělé liščí nory na pozemek obce č.
993/5, k.ú. Ludéřov.
w
Smlouvu o koupi hasičské speciální
jednorázové cisternové stříkačky typu
KAROSA Š 706 RTHP ASC 25, celková
cena 130.000,- Kč od Městyse Náměšť
na Hané. Na částečné krytí ceny bude
použita dotace KÚ Olomouckého kraje
ve výši 50.000,-Kč.
w
Žádost manželů Pospíšilových,
Drahanovice čp. 188 o umístění
fotovoltaických kolektorů na svůj RD.
w
Cenovou nabídku nákupu materiálu
od Společnosti GIENGER s.r.o., Příluky
228, Zlín na rekonstrukci vodoinstalace
a sanitárního zařízení ve spolkovém
domu Ludéřov.
Doporučila OZ (obecnímu
zastupitelstvu) ke schválení:
w
Zprávu o výsledku hospodaření obce
za rok 2008 a Závěrečný účet obce za rok
2008.
Rada zamítla:
w
Žádost Ing. Jaroslava Popelky,
Pěnčín o zapůjčení areálu ve Vale,
Ludéřov na organizaci taneční zábavy
Červen:
Rada schválila:
w
Žádost SDH Střížov o pronájem
prostor za KD a sálu KD na pohárovou
soutěž a taneční zábavu dne 6.6.2009.
Obec poskytne finanční příspěvek do
1.500,- Kč na zakoupení pohárů pro
vítěze.
w
Žádost Charity Olomouc o finanční
příspěvek na přípravnou část realizace
projektu
w
„Střediska pečovatelské služby na
venkově“ ve výši 5.000 Kč.
w
Kulturní program na akci - Setkání
seniorů - dne 6.9. 2009 Petr Spálený se
skupinou APOLLOBAND. Cena za
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produkci 50.000,- Kč včetně dopravy a
DPH.
w
Žádost Kristýny Novákové, Slatinice
234 o prodloužení nájmu nebytových
prostor – Kadeřnictví, Drahanovice 145.
w
Žádost Eduarda Šperlíka, Trnkova
29, Olomouc o vyjádření obce ke stavbě
garáže v části Střížov na p.č. 278/10, k.ú.
Ludéřov, pod podmínkou, vybudovat
sedlovou střechu s orientací střešního
hřebene souběžně s uličním traktem.
w
Žádost Marie Paličkové, Na sídlišti
281, Lutín o povolení obce k vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny 3,92 kW na RD Lhota p.K. 49.
w
Žádost Jindřicha a Ireny Kalvodových Dolní náměstí 19, Olomouc,
o povolení obce k postavení zahradního
domku na p.č. 304/102, k.ú. Drahanovice.
w
Žádost Šárky Báťkové, Senice n.H.,
prap. Fr. Vrzala 91, zastoupené
Zdeňkem Opletalem o vyjádření obce
k plánované stavbě RD na p.č. 95/9, k.ú.
Drahanovice.
w
Žádost SDH Ludéřov na příspěvek
obce ve výši 500 Kč na zajištění cen
oslavy MDD.
w
Smlouvu o poskytování poradenství
k budoucím platbám DPH obce s dodavatelem, daňovým poradcem e.č. 1662.
Ing. Ondráškem Karlem.
Doporučila OZ ke schválení:
w
Smlouvu o spolufinancování projektu „Volnočasová infrastruktura obcí
MAS Region HANÁ“.
Červenec:
Rada schválila:
w
Žádost Daška Jiřího, Drahanovice
212 o vyjádření obce k plánované stavbě
garáže na pozemku p.č. 208/2,208/3,
778/1 v části Drahanovice,k.ú. Drahanovice.
w
Žádost SDH Ludéřov o pronájem
spolkového domu ve Vale za účelem
provozování pohostinství na dobu
určitou od 1.7. 2009 do 31.12. 2014.
w
Žádost SDH Lhota p/K o bezplatný
pronájem pohostinství a sálu KD ve
Lhotě p/K na konání valné hromady
sboru u příležitosti 70. výročí založení

sboru na dny 13.8. do 18.8. 2009.
w
Žádost občanského sdružení U nás
o nájem části pozemků p.č.1393 a
1392/1 v části Ludéřov, k.ú. Ludéřov na
plánovanou stavbu zpevněných ploch
pochozí a pojížděné dle přiložené
dokumentace, schválené ve stavebním
řízení.
w
Opravu vybraných místních komunikací v obci společnostmi Ingstol s.r.o,
Bystrovany a Autocredit s.r.o., Sokolovská 7, Svobodné Heřmanice.
w
Ukončení nájmu nebytových prostor
pohostinství ve Lhotě p/K s p. Josefem
Juračkou.
w
Smlouvu na zhotovení vrat na nově
budovanou garáž pro hasičskou cisternu
SDH Drahanovice v části Drahanovice
stolařstvím David Oláh, Komenského
229, Čechy p. K. Termín předání do
31.8.2009.
w
Výběr dodavatele na opravu střechy
KD Ludéřov - STAMO s.r.o. Karafiátova 10, Konice, - Výběr dodavatele
na geodetické zaměření lokalit obce
určených pro projektování splaškové
kanalizace - Geodetika s.r.o. Sportovní
3, Prostějov 1 - cena s DPH 29.750,- Kč.
w
Rozpočtové opatření č. 3/2009.

Srpen:
Rada schválila:
w
Smlouvu s dodavatelem STAMO
s.r.o.Karafiátova 10, Konice a obcí
Drahanovice na opravu střechy KD
Ludéřov. Předání díla 20.11.2009.
w
Žádost Houbové Ludmily o rekonstrukci koupelny a výměnu plynového
kotle v obecním bytě Drahanovice 216 a
další práce s tímto související. Práce na
rekonstrukci zajistí firma Lavrenčík
Tomáš, Drahanovice 144.
w
Výběr nájemce nebytových prostor –
prostory hostince v budově KD Lhota
p/K společnosti AGENSPOL, s.r.o. CIS
67, Lhota p. K., jednatelka pí Lenka
Stratilová a zajištění oprav prostor
restaurace v celkové výši cca 200.000,Kč.
Závěrem připomínám, že jsem ve
zprávě neuvedl z důvodu přehlednosti
všechny žádosti, stížnosti a problémy
občanů, spolků a podnikatelských
subjektů. Jako místostarosta děkuji radě
a zastupitelstvu za odvedenou práci za
uplynulé období .
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

Vážení občané,
letošní sběr nebezpečných
a objemných odpadů v naší obci
bude proveden v sobotu 17. 10. 2009
od
od
od
od
od
od

8.00
8.35
9.35
10.40
11.10
12.05

do
do
do
do
do
do

8.30
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30

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

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 !

Výzva
Vážení občané, každoročně je v posledním čísle zpravodaje a mimo jiné i na vývěskách
v obci zveřejňován rozpis svozu komunálního odpadu a svozu separovaného odpadu
(plasty + tetrapacky).
Několikrát jsme upozorňovali, aby byly pytle ukládány na sběrná místa pouze den před
svozem. V letošním srpnu, kdy byl vývoz 12. byly pytle umístěny již nejméně 14 dní před
svozem. Toto není žádoucí z různých důvodů a to povětrnostních podmínek a pořádku na
obci. Vyskytlo se, že pytle byly roztržené a plastový odpad poletoval po obci.
V neposlední řadě, uložené pytle „lákají“ další osoby k uložení odpadu, a tak vznikají
nežádoucí černé skládky.
Z výše uvedených důvodů žádáme občany, aby pytle s plasty a tetrapacky ukládali na
sběrná místa nejdříve den před svozem.
Děkujeme za pochopení
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Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že se bude vybírat poplatek za stočné
pro rok 2009.
úterý 15. 9. 2009 v době od 14.30 -15.15
místnost rozhlasu ve Lhotě p/K
Drahanovice středa 16. 9. 2009
v době od 8.00 -11.00 a 13.00 - 17.00
kancelář obecního úřadu
Střížov
čtvrtek 17. 9.2009 v době od 14.30 - 15.15
kulturní dům ve Střížově
Ludéřov
úterý 22. 9. 2009 v době od 14.30 - 15.00
místnost rozhlasu v Ludéřově
Lhota p/K

Upozornění pro držitele psů.
Z důvodu opakovaných stížností občanů na „pejskaře“
ohledně pohybu jejich pejsků na veřejných prostranstvích v obci, žádáme jejich držitele, aby si po
svých pejscích uklízeli jejich exkrementy.
Myslíme si, že veškeré trávníky,
parky, záhony a místa okolo stromů
neslouží jenom psům. Majitelé, kteří
si navykli své pejsky nejen hýčkat,
by měli po nich uklízet a vodit je na
vodítku. Není problém, pořídit si
mikrotenový sáček a ten pak i s obsahem hodit do popelnice. I tento počin
posílí výrok „Za obec krásnější“.

Sbor pro občanské záležitosti
27.06.2009 zlatá svatba
manželé Karel a Eva Grenarovi,
Lhota pod Kosířem čp. 52

30.06.2009 slavnostní ukončení školního roku
ZŠ Drahanovice

ČERNÁ VĚŽ
Ohlédnutí za hodovým odpolednem
V sobotu 25. července proběhlo za
mírně nepříznivého počasí již šesté
hodové odpoledne. Program pro
všechny příznivce hanáčtiny, lidových
písní a dechovky s názvem ČESKOSLOVENSKÉ FOLKLÓRNÍ SETKÁNÍ byl zajištěn Regionem Haná,

o.s. a obcí Drahanovice. Vystoupil zde
foklórní soubor Hanačka ČR s ukázkou z hanácké svatby a Dětský soubor
Hanáčci, oba doprovázeni kapelou
Hanácká muzika, další folklórní soubor Širočina SR z Čierných Kľačan
zazpíval lidové písně o rodném kraji, o
lásce a práci.

Poté pokračoval v programu
Smíšený pěvecký sbor z Čelechovic na
Hané ČR s pásmem lidových písní
z Hané a poslední zahrála Dechová
hudba Vozokanka SR z obce Veľké
Vozokany pod vedením Janka Cigáňa.
Všechny soubory měly úspěch a
vystoupení se líbilo. V celém progra-
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mu vystoupilo 86 účinkujících a shlédlo ho téměř 100 diváků.
Pozvánka na výstavu
V nejvyšším patře Černé věže se
připravuje poslední výstava letošního
roku s názvem OD KRYSTALKY K
MOBILU aneb „Z HANÉ NA KONEC
SVĚTA“.
Vystaveny budou materiály k historii a současnosti rádia, krystalky a

radioamatérské diplomy ze soukromé
sbírky pana Miloše Bregina z Těšetic,
člena radioamatérského klubu.
Výstava začíná ve středu 26.8.2009 od
13 hodin a potrvá do středy 30.9. do 17
hodin.
Informační materiály a suvenýry

Zakoupit si můžete i nové keramické
zvonečky a věžičky, propisky s logem
Černé věže, pohledy, turistické známky, štítky na turistické hole a mnoho
dalšího. Stále je v prodeji také ručně
malovaná břidlice z různými motivy a
dřevěné výrobky hlavně pro děti.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

V informační místnosti Černé věže
jsou zdarma k dostání různé letáčky a
prospekty návštěvních míst v okolí.

Hodové odpoledne 25.7. 2009

Za Černou věž
Lucie Lichnovská

Výstava “Od krystalky k mobilu”

Ohlédnutí za školním rokem 2008/09
w
Výuka i doplňkové aktivity probíhaly podle ročního plánu, vše bylo
splněno.
w
V uplynulém školním roce fungovaly na škole 3 kroužky: počítačový,
výtvarný a sportovní. V počítačovém
kroužku se žáci seznamovali se základy práce na počítači, též se zúčastnili
internetových projektů – soutěží pro
děti. Ve sportovním si děti pořádně
protáhly tělo a ve výtvarném se naučily několik nových výtvarných technik
a svými pracemi obeslaly celostátní
soutěže Mládí v pohybu, Máme rádi
přírodu a Voda bez hranic (Jiří Hroch
získal cenu poroty). Též se žáci podíleli na výzdobě školy.
w
Žáci 2.- 5. ročníku se již tradičně
zúčastnili matematické soutěže
Klokánek a žáci 5. roč. se zúčastnili

Výlet na Helfštýn

Matematické olympiády.
w
V rámci vlastního hodnocení jsme
podstoupili celostátní testování žáků
5. ročníků testy Kalibro. Hodnotily se
výsledky žáků v matematice, v českém
a anglickém jazyce. K nezávislému
vyhodnocení byly testy odeslány do
Prahy. Výsledky našich žáků byly na
stejné úrovni jako v ostatních školách
v republice, v některých oblastech i
výrazně lepší.
w
Před vánocemi proběhla tradiční
školní besídka, na jaře si žáci připravili vystoupení ke Dni matek u Černé věže, též se žáci několikrát ročně
podíleli na kulturním vystoupení na
akcích SPOZ.
w
I přes problémy s výkupem a nízkou
cenou starého papíru byl uspořádán ve
spolupráci s obcí sběr starého papíru,

část nasbírali přímo žáci, větším dílem
přispěli občané a pracovníci obce
zajistili svoz z vesnice ke škole.
Nashromáždilo se přes 5 tun papíru.
w
Z výtěžku sběru byly pro žáky –
jako každý rok - zakoupeny odměny a
ceny do různých soutěží a závodů,
(Den země, recitační soutěž, ekolog.
aktivity, uhrazeno jízdné na společné akce apod.).
w
Koncem školního roku proběhly
tradiční výlety: žáci 1. - 3. ročníku
navštívili ZOO na Svatém Kopečku
(komentovaná prohlídka s odborným
výkladem), žáci 4. - 5. ročníku si
prohlédli hrad Helfštýn a lázně Teplice
n.B.
w
Žáci 4. roč. absolvovali dopravní
kurz zaměřený na cyklistiku, seznámili se se základními dopravními

Výlet do ZOO
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předpisy (zvládli zkušební testy) a
absolvovali jízdu zručnosti. Nejlépe si
vedli: Karel Zapletal, Jakub Kadlec,
David Malý a Michaela Lepařová.
w
Třeťáci absolvovali besedu se
členy Záchranného hasičského sboru
z Olomouce.
w
Některé třídy se zúčastnily ekologických výukových programů ve
středisku Sluňákov v Horce n. M.
w
Žáci ze školní družiny prožili rok
plný her, zábavy a společných akcí.
Pozvali mimo jiné i spolužáky ze
Senice n.H, pochlubili se krásnou
velikonoční výzdobou a společně si
zahráli. Vyvrcholením byl malý výlet
na dětské hřiště do Luběnic a turnaj
v minigolfu.

w
Slavnostní ukončení školního
roku proběhlo v nových prostorách
obecního úřadu dne 30.6. za účasti
starosty a členek SPOZ. Byli odměněni nejlepší žáci a rozloučili jsme se se
13 žáky 5. ročníku, kteří odcházejí na
2. stupeň ZŠ do Náměště na Hané nebo
na víceletá gymnázia.
w
Nejlepší žáci v tomto roce (chování, snaživost, kamarádství, pomoc
druhým, ochota, slušnost, prospěch
apod.):
1. ročník: Eliška Čecháčková, Lenka
Polcrová, Radim Večeřa
2. ročník: Jiří Hroch , Martin Král,
Nela Poláková
3. ročník: Ester Andrýsková, Nikola
Bartková, Ondřej Látal

4. ročník: Terezie Garlíková, Jakub
Kadlec, Michaela Lepařová
5. ročník: Alžběta Andrýsková,
Barbora
Ty l o v á ,
Hana
Vychodilová
Žáci mají za sebou rok plný práce.
Zaslouží si pochvalu, protože se
v rámci svých možností všichni snažili
o nejlepší výsledky. Učitelé se zase
snažili o co nejobjektivnější hodnocení. Během prázdnin jistě všichni
načerpají nové síly do nového školního roku.
Nový školní rok 2009/2010
bude zahájen 1. září v 7.30 hod.
v budově základní školy.
Mgr. Jarmila Pospíšilová, ředitelka školy

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
O životě nás, dobrovolných hasičů
jsem Vám psal koncem měsíce března.
Od té doby se událo opravdu hodně
důležitého. Rád bych se rozepsal do
všech podrobností, ale nejsme Hasičský zpravodaj, a tak mi zbývá využít
do posledního řádku vymezený prostor.
Začnu tím nejdůležitějším. Obec,
s využitím dotace (viz. úvodník starosty obce) zakoupila hasičskou speciální
cisternovou stříkačku, která byla zařazena do JPO (jednotky požární ochrany) SDH Drahanovice. Tímto počinem
se významně zvýšila akceschopnost
obecního hasičstva při likvidaci požárů.
Sbor v Ludéřově disponuje novým
vysavačem na likvidaci bodavého
hmyzu, který pro tyto účely zakoupila
obec a v současné době je toto zařízení
ve stálé permanenci.
Je nanejvýš prozíravé, že se obec
stará o bojeschopnost a připravenost
svých jednotek v době bouřlivých
klimatických změn - přívalových
dešťů, větrných smrští a podobných
výstřelků přírody. Někoho napadne
myšlenka, proč investovat do sborů,
když máme profesionální Záchranné
sbory. Ano, ale ty nemají neomezené
kapacity a denně jsou zahlceny množ-

Ludéřov-hasičská soutěž

stvím výjezdů k silničním, průmyslovým a jiným haváriím.
Na jaře byla prostředky a silami
obce dána do pořádku místnost klubovny hasičů ve Lhotě p/K a dodán
potřebný, nejnutnější nábytek. Sami
přiložili ruku k dílu při opravě nátěrů
oken a laviček u hřiště.V dubnu se pak
společně s nejmenšími ohřáli u prvního táboráku a pálili čarodějnice.
Každé jaro - květen, lásky čas,
přivítá SDH Ludéřov oslavou svátku
patrona hasičů sv. Floriána. Akce
pokračující pohárovou soutěží má
vysokou kvalitu. Letošní účast – 28
soutěžních kolektivů je toho důkazem.
Celodenní akce, končící taneční zábavou byla po organizační stránce perfektně zvládnuta. To svědčí o tom, že
zdejší hasiči jsou dobrá parta a táhnou
za jeden provaz. Dík za takovou akci,
neboť prezentuje na veřejnosti nejen
hasiče, ale celou obec.
Dne 8. května si všechny sbory
obce změřily síly na okrskovém kole
v hasičském sportu v boji o postup do
kola okresního. Tentokrát společnou
akci pro okrsky Drahanovice a Náměšť na H. zajišťovali bratři a sestry
SDH Drahanovice. Stejně tak i tato, po
organizační stránce náročná soutěž,
zaslouží pochvalu. Do okresního kola

postoupilo družstvo hasičů Střížov.
Ludéřovští zasvětili měsíce květen
a červen celkové rekonstrukci nejen
vnitřního vybavení budovy Spolkového domu ve Vale. Ze svých prostředků investovali do materiálu cca
12.000,- Kč a odpracovali 486 brigádnických hodin. Vše do majetku obce.
Nemá smysl popisovat, co zde dokázali. Kdo přijde, uvidí a ocení jejich
práci v nově otevřené hasičské hospodě U tří savic. I zde obec jejich bohulibé aktivity výrazně podpořila.
Koncem května uspořádali lhotečtí
tradiční hody s množstvím soutěží pro
děti a dospělé.
Na začátku června proběhla ve
Střížově pohárová soutěž. Tentokrát
s výrazně vyšší účastí soutěžních družstev. Hasiči nenechali nic náhodě a
připravili soutěž do všech detailů. Ale
nejen soutěž, ale i soutěžní družstvo.
Putovní pohár zůstal doma, tak jako
sud piva - cena ve vedlejší soutěži.
Soutěž probíhala v prostoru vedle
lesoparku za kulturním domem. Návštěvníci ocenili to, jak zdejší hasiči
zapracovali na zušlechtění tohoto
prostoru, který chtějí využívat nejen
pro pořádání soutěží. Strohé číslo 652
brigádnických hodin nevyjádří kolik
úsilí zde bylo vynaloženo.

Okrsková soutěž - mladé družstvo Lhota p.K
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strojník p. Zdeněk Nepožitek zajistili
vlastními silami zásadní opravu hasičské stříkačky PPS 12 a takto ušetřili
obci cca 10.000 ,- Kč.
Drahanovští nezůstali v pracovních
aktivitách pozadu. Vyrobili nové překážky na soutěže a pracují na vytvoření podmínek pro ustájení nové cisterny
ve stávající zbrojnici. Podíleli se na
organizaci akcí pořádaných obcí a TJ
Sokolem Drahanovice.
V červenci připravil SDH Ludéřov
pěkný dětský den bohatý na soutěže.
Velmi rád bych pokračoval popisem
všech našich aktivit a mám jich v zásobě pěknou řádku. Vy, vážení čtenáři,
kteří jste s námi na našich akcích jako
aktivní, či jen pasivní účastníci, víte
sami nejlépe, jak bohatá a košatá je

naše spolková činnost. A proto i Vám
děkuji za pomoc a projevený zájem.
Nemohu opomenout 70. výročí
založení SDH Lhota p/K, jehož důstojnou oslavu připravil sbor na
15.8.2009.
A na závěr mého článku si nechávám tuto informaci :
sbory Ludéřov a Střížov, jako projev
solidarity, věnovaly peněžní dary
obcím postiženým povodněmi.
Přeji našim sborům Vaši podporu a
mnoho zdaru v jejich konání ve spolcích a zásahové činnosti.
Ing. František Faltýnek
Náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov

Sport v Drahanovicích
I v uplynulém období naše dva oddíly vyvíjely činnost
se střídavými úspěchy. Oddíl Asociace sportu pro všechny
navštěvují především ženy, které chtějí udělat něco pro své
zdraví. I když „cvičení“ probíhá v malých počtech, určitě
svůj význam splňuje. Věříme, že v příštím roce u příležitosti výročí 100 let založení SOKOLA v Drahanovicích, se
jejich řady ještě rozrostou.
Druhým oddílem je Oddíl kopané. Hráčům družstva
mužů se podařil téměř husarský kousek, když po 9 odehraných kolech III. třídy byli se ziskem 22 bodů na prvním
místě a od té doby v dalších 17 kolech nezískali ani bod a
po zásluze sestoupili opět do IV. třídy. Malou omluvou jim
může být absence některých klíčových hráčů (Tonda
Kment, Lukáš Sobota, Marek Brhel, Zdeněk Popelka).
Věříme, že se hráči vzpamatují a opět budou bojovat o
postup zpět do III. třídy. K tomu by mělo přispět i několik
nových nebo staronových tváří v mužstvu (M. Brhel, L.
Bartl). Trenérem mužstva zůstává pan Karel Švancara.
Družstvo žáků si nevedlo také moc dobře, jediné 3 body
získalo až v posledním kole a obsadilo poslední místo
v soutěži. V novém ročníku bude trénovat žáky pan Dušan
Skopal, vedoucím mužstva bude pan Vít Kuchařík.
Na hody dne 26.července proběhl na hřišti TJ fotbalový
turnaj mužů za účasti družstev Čech pod Kosířem, Těšetic a
domácích. Vítězem se stalo mužstvo Těšetic. Naši muži
obsadili 2. místo po výsledcích Drahanovice – Čechy 2:0
(branky: Kment A., Molnár Petr), Drahanovice – Těšetice
2:2 (branky: Bartl L., Kosina M.).

Mužstvo TJ Sokol Drahanovice

Zápasy mužů na domácím hřišti:
30.8. 16.30
SK Chválkovice B
13.9. 16.30
SFK Nedvězí B
27.9. 16.00
Sokol Příkazy B
11.10. 15.00
Sokol Moravská Huzová
Jak jste si mohli přečíst v úvodu tohoto článku bude
v příštím roce slavit naše TJ Sokol 100 let od svého založení. Prosíme všechny občany, kteří mají doma nějaké dokumenty (fotografe, kroniky, plakáty a další písemnosti) vztahující se k činnosti Sokola v obci, aby nám je zapůjčili. Kdo
by měl zájem pomoci nám s organizací oslav, bude srdečně
vítán.
Mgr. Jaromír Ostrý
TJ Sokol Drahanovice

Pěstitelská pálenice U Jadrníčků
v Náměšti na Hané
oznamuje pěstitelům, že přijímá
objednávky na pálení
pro sezónu
2009 - 2010.
Nyní můžete pálit
až 650 litrů najednou.
Příjem objednávek na tel. č. 608 765 897
nebo přímo v pěstitelské pálenici.
Starosta obce předává cenu za 1. místo

!!! Palírna byla přestěhována na ulici
Komenského č. 318 (naproti ZŠ – II. stupeň) !!!

