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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
se závěrem každého roku bilancujeme plnění svých předsevzetí a podle
možností, hlavně finančních, plánujeme další období. Končí rok, ve kterém
naše země předsedala Evropské unii,
rok kdy padla vláda a byla zvolena
nová, rok voleb do Senátu, rok poměrně složitých až zmatečních jednání
našeho parlamentu, ale hlavně rok
finanční krize, která nás všechny
zasáhla. Také naše obec musela některé investiční akce odložit na další roky
a bude tomu stejně i v příštím roce.
I přes finanční potíže byl základní
chod obce a některé investiční akce
zajištěny. Podařilo se finančně podpořit všechny společenské organizace
v naší obci.
Nyní k těm větším investičním
akcím a opravám, které jsme realizovali od posledního vydání zpravodaje.
V rozpočtu obce byla vyčleněna částka
600.000,- Kč na zhotovení nové střechy a zateplení stropu na kulturním
domě v Ludéřově. Tyto práce byly dle
smlouvy o dílo v termínu zhotoveny.
Kulturní dům je částečně vymalován,
přestěhovali jsme šatnu a tím je připraven na plesovou sezónu. Dále byla
v Ludéřově provedena oprava kapličky, spočívající v odizolování, zhotovení nové fasády, byla opravena střecha,
okna, dveře, byly zhotoveny nové
žlaby a svody a vše završil pěkný nový
chodník z břidlice. Při slavnostním
požehnání 10.10.2009 bylo do makovice vloženo poselství pro budoucí
generace. Chtěl bych poděkovat všem
zainteresovaným a hlavně dárcům
finančních prostředků za účast na této
opravě. Společně s opravou kapličky
bylo upraveno okolí, položen asfalt ke
kapličce i k hasičské zbrojnici. Sbor
dobrovolných hasičů z Ludéřova se
rozhodl zprovoznit a oživit stávající
hospodu nyní ,,U tří savic“. I zde se
obec podílela finanční pomocí a hasiči
mají tento objekt v nájmu. Také práce

na opravě sýpky zdárně pokračují a tak novicích a rozjedou se práce na probychom se v budoucnu měli i v této jektech zasíťování a následné parcelačásti Ludéřova dočkat hezkého pro- ci. Také již dříve schválený prodej
bytů pokračuje dle možností, prováděstředí.
Ve Lhotě pod Kosířem ukončil jí se znalecké posudky a návrhy vklanájem hospody stávající nájemník. Při dů do katastru nemovitostí. Také provýběru nového bylo rozhodnuto jektování splaškové kanalizace úspěšuzavřít nájem s paní Lenkou Strati- ně pokračuje a po novém roce budeme
lovou ze Lhoty, která projevila zájem zajišťovat souhlasy některých z vás se
hospodu opravit a zvelebit. Zastu- vstupy na vaše pozemky. Žádám Vás
pitelstvo v září rozhodlo a na opravy o vstřícnost a spolupráci. Vím, že
uvolnilo 200.000,- Kč. Tyto opravy námětů na investiční činnost by bylo
jsou již hotové a 13. 10. 2009 došlo hodně, ale náš rozpočet je vzhledem
k znovuotevření hospůdky. Je zde k finanční krizi omezen a budeme
velmi hezké nekuřácké prostředí a spokojeni, když zajistíme ty akce,
se kterými jsem vás seznámil.
personál se těší na Vaši návštěvu.
Kulturní činnost je v podzimním
Značnou část finančních prostředků
také odčerpaly opravy místních komunikací na Blatech, u kostela, u Trendů,
hasičské zbrojnice v Drahanovicích a u kulturního
domu ve Střížově.
Zastupitelstvo obce 16.
12. 2009 schválilo podání
žádostí o dotaci na přístavbu garáže a opravu hasičské
zbrojnice v Drahanovicích.
Obec požádá o dotaci na
prodloužení chodníku od
zdravotního střediska za
potok v Drahanovicích, je
podána žádost o dotaci na
opravu poslední naší kulturní památky zapsané do
rejstříku - Sousoší piety
ve Střížově, je zhotoven
Nově rekonstruovaná kaple v Ludéřově
rozpočet na opravu kapličky ve Lhotě p/K., na kterou
podáme žádost o dotaci na
provedení oprav.
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v těchto dnech pracuje.
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období vždy slabší, ale setkání seniorů
v září se zase již tradičně vydařilo a jak
počasí, tak kulturní program pana
Petra Spáleného a mladých konzervatoristů neměl chybu. Také první ročník
pohárové soutěže SDH o pohár starostu obce Drahanovice byl kvalitně obsazen a měl velkou návštěvnost. Již jsem
informoval o velmi hezkém podvečeru
při požehnání a mši svaté u příležitosti
opravy kapličky v Ludéřově. Vánoční
besídka dětí základní školy s Mikulášem nás letos zavedla do celého
světa a jak kvalita programu tak i kostýmů neměla konkurenci. Také čerti a
Mikuláš s andělem při rozsvícení
vánočního stromku u Černé věže
nezklamali, děti s rodiči zde prožily
hezký podvečer. Vyvrcholením kulturních akcí byl překrásný adventní koncert 13.12. v kostele v Drahanovicích,
účinkující Schola Drahanovice zanechala překrásné zážitky a připravila
nám nádherný sváteční podvečer.
Poděkování patří všem účinkujícím a
hlavně režisérce programu a vedoucí
celého kolektivu paní učitelce Jiřince
Janečkové.
Vážení spoluobčané, dovolte mi
závěrem roku poděkovat za práci všem
členům zastupitelstva, rady obce,
všem členům výborů a komisí, pracovníkům obecního úřadu, správcům kulturních domů, knihovnicím, správcům hasičských zbrojnic a kronikáři obce.
Děkuji všem členům společenských složek a jejich výborů za aktivní a iniciativní přístup a spolupráci s vedením
obce. Závěrem přeji všem krásné, ničím nerušené prožití
vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně zdraví,
štěstí, pohody, mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Ivo Richter, starosta obce

ČINNOST RADY OBCE
v období od 31.8. do 7.12.2009
V minulém čísle jsem se pozastavoval nad malou účastí
občanů na veřejných jednáních. Na poslední zasedání
zastupitelstva se dostavili celkem 4 občané.
Dnes, ale nebudu unavovat dlouhým úvodem, ale rovnou
Vás seznámím s náplní práce rady obce v období od 31.8. do
7.12.2009.
Rada se sešla na svých jednáních celkem 9krát, a projednali
jsme a rozhodovali celkem o 70 ti bodech programu.
Srpen:
Rada schválila:

Záměr obce na prodej pozemku.č.: 691/36, v části Ludéřov,
k.ú. Ludéřov.

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: IV-12- 8002592/002
– stavba Drahanovice, p. Šmehyl, kabel NN mezi obcí
Drahanovice a společností ČEZ Distribuce, Děčín 4, Teplická
874/8 na zřízení věcného břemene na pozemku 304/5.

Nabídku vybrané společnosti ANTÉ s.r.o. Pod Slovany 16,
Praha 2 o poskytnutí programového vybavení - internetový
portál ( www.stránky obce).

Program na akci obce „Setkání seniorů 6. 9. 2009“vystoupení hudební skupiny APOLLO BAND, cena 50.000,Kč a skupinu BUKOVINA, cena 10.000,- Kč.

Ukládání písemností - kaplička Ludéřov


Žádost SDH Ludéřov o poskytnutí příspěvku na materiál
určený k rekonstrukci podlahy ve Spolkovém domě Ludéřov,
5.500,- Kč na úhradu nákladů na odizolování vlhkých zdí
klubovny.
Doporučila OZ ke schválení:

Záměr obce na odkoupení části parcely 561/1, k.ú.
Drahanovice - cca 3 000 m2, 1 m2 za 100 Kč. Pozemek je určen
k plánované stavbě ČOV (čističky odpadních vod).
Září:
Rada schválila:

Nájemní smlouvy č.: 3004/2004-2, 2933/ 2004-2,
2982/2004-2, 2934/ 2004-2, 3059/2004-1 na pronájem
pozemků ve vlastnictví obce ZD Senice na Hané, Vodní 214 na
dobu 10 let.

Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.
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1012016-09 uzavřené 25.2. 2009 obcí Drahanovice s dopravcem Veolia Transport a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava.

Nákup silničního recyklátu na opravu komunikace v části
Drahanovice v prostoru ke kontejnerům za celkem 20.000,Kč.

Jednostranné navýšení nájemného z bytů obecních bytových
domů na rok 2010 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.,
zákona č. 40/1964 a dalších předpisů.
Rada vzala na vědomí:

Zpracování aktualizace Zřizovací listiny ZŠ Drahanovice
dle novely zákona č.250/2 000 Sb. Ing. Václavem Škobrtalem.

Výsledky rozborů podzemních vod z monitorovacích vrtů
HV 1, HV 2 na bývalé skládce odpadů v části Drahanovice
Velká skála společností EKOVA, Dolní Němčice 104,
Soběchleby, okr. Přerov.

Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za období
leden - srpen 2009, provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje ze dne 7. a 8. 9. 2009.
Doporučila OZ ke schválení:

Rozpočtové opatření č.4.
Říjen:
Rada schválila:

Smlouvu č.: IV-12-8003112 o zřízení věcného břemene,
Drahanovice, Zbořilová-NNk. Věcné břemeno se zřizuje na
dotčeném pozemku ve vlastnictví obce Drahanovice č.p.
597/58. k.ú. Drahanovice.

Žádost ZD Senice n. H. o vyjádření obce k plánované stavbě
fotovoltaické elektrárny ve Lhotě p.K. na pozemcích bývalého
kravína, a to na pozemcích v jejich vlastnictví (seznam uveden
v žádosti).

Odprodej pozemků pověřenou komisí obce p.č. 250/18,
250/70 a 250/71 v části Drahanovice, k.ú. Drahanovice do
soukromého vlastnictví Rudolfa Švece a Sandry Piterkové,
Drahanovice 164. Cena za m2 100,- Kč. Celková plocha
pozemků 440 m2, cena 44.000,- Kč.

Rekonstrukce koupelny a topení v bytovém domě,
Drahanovice č.p. 216 (hasičská zbrojnice), cenová nabídka
firmy Tomáš Lavrenčík, Plyn - topení, Drahanovice 144.
Celkem s DPH 45.183,- Kč.

Výroční zprávu o činnosti Základní školy Drahanovice za
školní rok 2008/2009.

Cenovou nabídku společnosti Auto credit na opravu povrchů
místních komunikací v části obce Ludéřov a Střížov.

Smlouvu o dílo č. 29/9/09 na zhotovení obrub v části
Ludéřov kolem kaple, zhotovení štěrkového podkladu pro
asfaltový povrch, izolace budovy Spolkového domu
společností INGSTOL s.r.o. Bundovcova 185/21, Bystrovany.

Smlouvu o dílo 5/10/09 na zhotovení komunikace s asfaltovým recyklátem v chatové oblasti v části Drahanovice a
zhotovení stání pro kontejner společností INGSTOL s.r.o.
Bundovcova 185/21, Bystrovany.

Příkaz k provedení inventarizace za rok 2009, seznam a
složení inventarizačních komisí.

Dodatek č. 01 ke smlouvě mezi obcí a Regionální radou
soudržnosti (ROP) o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2008/
0095/0KP ze dne13.2.2009.

Nájemní smlouvu č. 3411/2004-1 o nájmu parcel č. 381/53,
381/55, v části Lhota p.K., k.ú. Lhota p.K.k využívání ZD
Senice na Hané na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Úhradu školného ZŠ Těšetice za 2 děti dojíždějící z obce
Drahanovice za školní rok 2008 ve výši celkem 8.000,- Kč.

Zapojení obce do projektu Regionu HANÁ - „Rekonstrukce
památek“ a s tím spojenou finanční spoluúčast obce ve výši
10% z celkové ceny opravy vybrané památky.

Rozpočtové opatření č. 5/2009.
Rada vzala na vědomí:

Dílčí informace ZŠ Drahanovice o čerpání dotace od obce.
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Sdělení Pozemkového fondu ČR k žádosti obce o převod
pozemku č. 18/5, Lhota p/K do vlastnictví obce.

Informaci o realizaci projektu Střediska pečovatelské služby
na venkově Charity Olomouc.
Doporučila OZ ke schválení:

Ve věci Novely zákona o dani z nemovitosti č. 362/ 2009,
§6a, § 11 zrušit současně platnou vyhlášku o dani z nemovitosti obce Drahanovice č. 2/2008. Daň z nemovitosti se bude
od 1.1. 2010 řídit novelou tohoto zákona.
Zamítla:

Žádost obce Těšetice o úhradu školného za rok 2008 za 2 děti
z obce Drahanovice ve výši 19.748,- Kč.
Listopad:
Rada schválila:

Provedení terénních úprav u pravé a zadní zdi kapličky ve
Střížově za účelem odstranění vlhkosti zdiva, které na své
náklady provede Milan Kryl, Střížov 16.

Nájemní smlouva na pozemek 18/5, k.ú. Lhota p.K.mezi
Pozemkovým fondem ČR, pracoviště Olomouc a obcí
Drahanovice č.234N09/21. Roční nájemné na uvedený pozemek o výměře 834 m2 byl obci stanoven na 2.000,- Kč.

Postoupení žádosti občanů části Střížov o snížení rychlosti
nebo umístění zpomalovacích pruhů na komunikaci od piety
směrem do obce k řešení Krajskému úřadu Olomouc.

Žádost SDH Ludéřov, jako nájemce budovy ve Vale,
o provedení stavebních úprav a uhrazení nákladů na stavební
materiál obcí.

Žádost Charity Olomouc o příspěvek na provoz projektu
„Pečovatelské služby na venkově“ na rok 2010 ve výši 5.000,Kč. Při sestavování rozpočtu obce na rok 2010 bude částka
vyčleněna do příslušné rozpočtové položky výdajové části
rozpočtu.

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IP-12-8004830/001
mezi obcí Drahanovice a ČEZ Distribuce na stavbu
„Drahanovice, Mako- kabel NN“ na pozemku obce p.č. 95/26,
k.ú. Drahanovice a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
práva odpovídajícího břemeni do katastru nemovitosti.

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IP-12-8004026/1
mezi obcí Drahanovice a ČEZ Distribuce na zřízení stavby
„Drahanovice 82, Jaromír Zapletal“ zřízení nadzemní
přípojky NN. Dotčené pozemky obce 174/4 a 198/1, k.ú.
Drahanovice.

Smlouva o dílo č. 13/10/09, oprava stavidla a vyčištění nánosu rybníka v části Ludéřov, společností Ingstol s.r.o., Bundovcova 185/21, Bystrovany. Termín ukončení prací 7.11.2009.

Žádost SDH Ludéřov o povolení vyvložkování komína
spolkového domu Ludéřov – ve Vale na náklady SDH.
Doporučila OZ ke schválení:

Bezúplatný převod pozemků mezi Olomouckým krajem a
obcí Drahanovice dle Sdělení usnesení zastupitelstva
Olomouckého kraje č.j.:KÚOK /9501/2009/OMP Krajského
úřadu Olomouckého kraje Odbor majetkový a právní, ze dne
15.10. 2009.

Poplatek za směsný odpad na rok 2010 pro obyvatele
ponechat v původní výši.
Prosinec:
Rada schválila:

Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí Drahanovice jako pronajímatelem a nájemcem Lenkou Stratilovou,
Lhota p.K. 67 na pronájem nebytových prostor restaurace a
sálu KD včetně movitých věcí, které jsou předmětem této
smlouvy.

Určení těchto prostor pro uzavírání sňatků v obci
Drahanovice: - Obřadní síň Ludéřov č.p. 78 ( budova MŠ),

- Zasedací místnost Drahanovice č.p. 144
(budova obecního úřadu).
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Doporučila OZ ke schválení:

Zapojení obce do výzvy dotačního programu LEADER projekt „Přístavba garáže k objektu hasičské zbrojnice v části
Drahanovice“.

Zapojení obce do dotačního programu – „Program obnovy
venkova 2010“ Olomouckého kraje s projektem „Chodník ke
Zlaté stružce.“


Územní studii bytové zástavby v části Drahanovice na
parcele č. 597/1 k.ú. Drahanovice (lokalita za bytovkami).

Všem našim zastupitelům a spoluobčanům přeji v novém
roce 2010 pevné zdraví a hodně úspěchů při realizaci našich
společných plánů.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

Odpady
Svoz komunálního odpadu v roce 2010
(každý čtvrtek sudý týden)
7.
21.
4.
18.
4.
18.

ledna
ledna
února
února
března
března

1.
15.
29.
13.
27.

dubna
dubna
dubna
května
května

10.
24.
8.
22.
5.
19.

června
června
července
července
srpna
srpna

2.
16.
30.
14.
28.

září
září
září
října
října

11.
25.
9.
23.

Svoz plastů a tetrapacků v roce 2010
(1x za 6 týdnů)

listopadu
listopadu
prosince
prosince

27.
10.
21.
2.
14.

ledna
března
dubna
června
července

25.
6.
17.
29.

srpna
října
listopadu
prosince

Rozúčtování nákladů na svoz a uložení netříděného odpadu za rok 2009
pro stanovení pohyblivé části poplatku za nakládání s komunálním odpadem
za jednu fyzickou osobu pro rok 2010
Uložení směsného
komunálního
Množství
TDO +
kontejnery odpadu odpadu na skládku
Základní sazba
v tunách
584,- Kč/tuna
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

23,00
26,525
26,40
28,975
34,45
55,175
36,60
42,00
41,70
48,50
60,70
41,10
465,125

13.432,15.491,15.418,16.921,20.119,32.222,21.374,24.528,24.353,28.324,35.449,24.003,271.634,-

Poplatek za
uložení odpadu
dle zákona
185/2001 Sb.,
400,- Kč/tuna

Doprava

9.200,10.610,10.560,11.590,13.780,22.070,14.640,16.800,16.680,19.400,24.280,16.440,186.050,-

4.368,5.885,7.340,8.886,8.754,13.990,13.420,15.860,11.628,16.794,15.954,13.570,136.449,-

Manipulace

19% DPH

4.900,5.410,5.630,6.170,6.660,9.740,7.650,7.310,7.090,7.920,9.560,7.190,84.960,-

4.313,5.089,5.394,6.076,6.751,10.580,8.065,9.063,8.183,10.077,11.583,8.504,93.678,-

Celková
částka
za měsíc
36.213,42.485,44.342,49.643,56.064,88.332,65.149,73.561,67.934,82.515,96.826,69.707,772.771,-

Náklady za rok 2008, které jsou podkladem pro výpočet částky místního poplatku pro rok 2010, se zvýšily o částku
66.251,- Kč o proti roku předcházejícímu.
Rada obce na svém zasedání 18.11.2009 projednala zpracované náklady na sběr a svoz komunálního odpadu pro rok
2010 a i přes vyšší náklady rozhodla ponechat částku místního poplatku na současné výši 430,- Kč pro rok 2010.

Rozšíření sběrné sítě
tříděného odpadu
Obec Drahanovice rozšířila sběrnou
síť separovaného odpadu o sběr papíru
a použitých baterií. V částech obce
Drahanovice, Střížov a Ludéřov byly
umístěny modré nádoby na papír.
Do modrých kontejnerů můžete
hodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenku, kartón a papírové obaly.
Naopak zde nepatří:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, použité pleny, hygienické potřeby.

Sběr papíru pořádaný ZŠ zůstává beze
změny.
Nově zřízené místo zpětného odběru
použitých baterií je ve vestibulu OÚ.
Co sbíráme:
klasické baterie, tužkové baterie, baterie z hodinek, kalkulaček, baterie
z mobilních telefonů.
w
rezavé, poškozené
nebo tekoucí lepkavé
baterie vložte před odevzdáním do sběrného
boxu do plastového
sáčku.
w
neodevzdávejte nabité
nebo nové baterie.

Nesbíráme: autobaterie, kondenzátory, větší baterie z elektro zboží.
Baterie zde můžete odevzdat Po a St
v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do
17.00 hodin.
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OZNÁMENÍ
Obecní úřad oznamuje občanům, že v měsíci lednu proběhne výběr místního poplatku ze psů.
Výběr bude probíhat v těchto časech:
Pondělí 11. 1. 2010
Drahanovice v kanceláři OÚ 8.00 – 11.00 a 13.00 –17.00
Úterý 12. 1. 2010
Střížov v kulturním domě
14.00 – 14.30
Ludéřov v místnosti obecního rozhlasu
14.35 – 15.15
Čtvrtek 14. 1. 2010
Lhota p/K v místnosti obecního rozhlasu 15.00 – 15.30
Sazba místního poplatku ze psů je 100,- Kč za prvního a
150,- Kč za každého dalšího.

Poštovní schránka na rohu ulice, to není
lecjaká věc
(úryvek z básně Jiřího Wolkera).
Historie poštovních schránek v naší zemi začala v roce
1843. Tehdy byly dřevěné a ohrožovaly je rozmary počasí,
oheň a červotoč.
V dnešní době jsou schránky plechové a krásně oranžové,
ale ohrožují je vandalové v podobě teenagerů, kteří je různě
znečišťují, plivou po nich a kreslí na ně. I když v současné
době se většina věnuje e-mailové poště tak stále zůstává
tradiční poštovní schránka pro doručování starším spoluobčanům. Dnešní mladí lidé tyto schránky na dopisy již moc
nepoužívají, ale to není důvod je takhle ničit.
Zkuste se vcítit do situace doručovatelky, která musí
každý den s odporem tyto špinavé schránky vybírat. Jsme
přece lidé, tak se podle toho chovejme.

Úklid na obci
Byl jsem požádán, abych napsal do
tohoto zpravodaje článek o pořádku
v obci. Zadání jistě na první pohled
jednoduché, ale během času, kdy jsem
jeho náplň skládal v hlavě, jsem se do
tohoto tématu propadal stále hlouběji a
hlouběji. Jenže o jakém pořádku mám
psát? Každý si představuje něco jiného
a někomu to slovo neříká vůbec nic.
Jedni toto slovo používají velmi často a
z pohledu okolí jde jen o prázdné tlachání, druzí o tomto tématu skoro
nehovoří a v jejich okolí je uklizeno –
radost pohledět. Každý má svůj odlišný názor na úklid: dítě, dospělý, pedagog, umělec, řemeslník, pedant či
bohém. Ženy i muži. Ženy jsou převážně pořádnější než muži, zatím co opačné pohlaví zastává názor, že každý muž
má mít svůj malý úhledný nepořádek,
aby v něm vše našel.
Jenže já mám psát o pořádku v obci.
A tak jsem se pro inspiraci zeptal několika spoluobčanů, co si představují pod
pojmem pořádek v obci. A zatím co
někteří si pochvalovali sběrová místa
pro odvoz tříděného odpadu, jiní si
zase zavzpomínali na bohatou květinovou výzdobu předzahrádek, či posekané obecní plochy a úklidy společných

ploch. Pravda, dříve bylo více času,
z práce se chodilo ve tři a na dědinách
bylo vidět více lidí.
Dnes se vracíme večer, v hlavě
starosti, před domem nic nevidíme.
Kromě cesty do práce a z práce na ulici
nejsme, tak co je nám do toho. A vůbec,
co je nám vlastně do našeho okolí. Ať
si to uklidí ten, komu to vadí. Nebo ať
to uklidí obec. Toto je názor mnohých
spoluobčanů.
Doma si poděláme na zahrádce,
uklidíme co nám vadí, něco odneseme
do kontejnerů a zbytek vyvezeme „za
humna“, či spálíme na ohni. Co je nám
do druhých. Kontejnery, které jsou
určeny pouze pro chataře a chalupáře,
tak zbytečně naplňujeme a neustále
zvedáme náklady na sběr a svoz komunálního odpadu. To se pak odrazí
v ceně poplatku za komunální odpad.
Když jsem se přistěhoval, kolem
domů bylo až na výjimky uklizeno, po
celý rok kvetly předzahrádky a jedinou
šmouhou na celoročním dojmu bylo
několik podzimních měsíců „bahenních brodů“ v Drahanovicích před
cukrovarem. Příkopy a obecní plochy
posekané, ovoce na stromech sklizené,
kolem domů převážně uklizeno.

Jeden spoluobčan mi řekl, že jeho
bába mu povídala, jak každý den zametala před domem, jinak by ji hanba
fackovala.
Zvykli jsme si, že naše aktivita
v současné době končí hranicí našeho
domu a o obecní prostory již není
zájem. Pro králíky již nikdo trávu neseče a stromy kolem silnic a v sadech se
nečešou. Předzahrádky se změnily na
travnaté plochy jednoduše upravené,
případně sloužící jako parkoviště pro
čtyřkolé miláčky.
Přesto se mi u nás v obci stále líbí.
Ještě stále jsou občané, kteří se starají
o pořádek kolem domu a někdy i dalších prostor na dědině a pokud vezmou
do ruky sekačku či koště, vyprovokují
občas sousedy k podobné činnosti.
O pořádek v obci a ve svém okolí se
nikdy nebudou všichni starat, možná
přibudou i váhavci, kteří mají na
vzhled svého okolí vlažnější názory. A
pokud zůstanou věrni obecním plochám i občané, kteří neberou veřejný
prostor jako obecní, ale jako prostor,
na který se každý den dívají a u něhož
bydlí, bude v naší obci pěkně.
Karel Váňa, předseda komise
výstavby a životního prostředí

Plesová sezóna 2010
9.1. SDH Ludéřov v KD Ludéřov
15.1. Myslivecké sdružení Drahanovice v KD Ludéřov
20.2. TJ Sokol Drahanovice v KD Ludéřov
6.3. SDH Střížov – ples k MDŽ v KD Střížov
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Matriční úřad
Svatby u Černé věže
5.9.2009 - Romana Gargošová, Litovel
Ondřej Mazánek, Chudobín
25.9.2009 - Marta Poláková, Drahanovice
Martin Kresák, Slovenská republika
Svatby v 2. obřadní síni
(Zasedací místnost obce)
4.12.2009 - Štěpánka Chalánková, Olomouc
Vladimír Smetana, Olomouc
Zasedací místnost obce

Sbor pro občanské záležitosti
5.9.2009 - vítání občánků

6.9.2009 - VI. Setkání seniorů

-

Petr Spálený se skupinou Apolloband
cimbálová muzika Bukovinka

Petr Kučera, Drahanovice
Jiří Pilmajer, Drahanovice
Viktorie Lazorová, Střížov
Eliška Nováková Ludéřov
Tadeáš Vévoda, Drahanovice

26.9.2009 - Zlatá svatba
Manželé Ludmila a Václav Zatloukalovi, Lhota p/K

Vítání občánků

VI. setkání seniorů

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2010 proběhne na Olomoucku od 6. do 10.
ledna. Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů
budou chodit do domácností a po ulicích skupinky koledníků, kteří budou šířit tříkrálové poselství a vybírat do kasiček
příspěvky od občanů.
Charita Olomouc za Vaše příspěvky podpoří projekt
„Rozvoj a kvalita sociálních služeb pro lidi bez domova“.
Hlavními cíli tohoto projektu je zkvalitnit, rozšířit a modernizovat stávající prostory střediska Samaritán pro lidi bez
domova umístěného v objektu sídla Charity, Wurmova 5
Olomouc.
Součástí Tříkrálové sbírky bude i koncert, který lze podpořit jeho sledováním 3. 1. v 16:00 na ČT 1. Podpořit sbírku
jde i zasláním SMS ve tvaru DMS mezera KOLEDA na
telefonní číslo 877 77, cena jedné SMS je 27 Kč.
Koledníci z olomouckého regionu vykoledovali
v Tříkrálové sbírce 2009 celkem 932.671,50 Kč. Vámi věnované peníze pomohly podpořit tyto projekty Charity
Olomouc:

Příspěvek ve výši 500.000,- Kč jsme využili na realizaci
projektu „Střediska pečovatelské služby na venkově“. Tyto
finanční prostředky tvořily velkou část naší finanční spoluúčasti, která je nezbytnou součástí dotace poskytnuté na
tento záměr z prostředků EU. Cílem projektu je vytvořit
zázemí pro pracovníky služby v Těšeticích, Tršicích a Velké
Bystřici, abychom ze středisek umístěných v těchto obcích
mohli zajišťovat péči na území celého olomouckého děkanátu. Pečovatelská služba zde bude poskytována od ledna
roku 2010.
Na přímou pomoc bylo vyčleněno 40.000,- Kč. Tato
částka pomohla jednotlivcům i rodinám, kteří se
náhle ocitli v akutní krizové
situaci.
Charita Olomouc Vám
děkuje za všechny lidi,
kterým pomáháte!
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ČERNÁ VĚŽ 2009
Letošní sezona na Černé věži již skončila. Poslední akcí u věže bylo v sobotu
5.12. Rozsvícení vánočního stromu s
Mikulášem. V areálu se sešlo hodně
dětí a ještě více dospělých. Děti
Mikuláši a andělovi říkaly básničky a
zpívaly písničky a za ně pak dostaly
drobné sladkosti. Mikulášská nadílka
byla ukončena krásným ohňostrojem.
V letošním roce navštívilo věž
1.918 návštěvníků a odvezli si sebou
suvenýry za 15.816,- Kč.
Proběhlo 7 kulturních akcí a v nejvyšším patře věže 4 výstavy. Poslední
výstava s názvem Od krystalky k mobilu aneb z Hané na konec světa (historie
a současnost rádia a krystalek, ze soukromé sbírky pana Miloše Bregina z
Těšetic) měla největší úspěch, navštívilo ji přes 300 návštěvníků a obdivovatelů této techniky.
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Nejvzdálenější návštěvníci k nám
přicestovali až z Ameriky, Maďarska,
Hanna a Filip Bertilsson z Jonhopingu
ze Švédska, Rolf a Hannah z Německa
a Sebastien Perrier z Lyonu ve Francii.
Čeští nejvzdálenější turisté přijeli
z Prahy, Počerad, Hořic v Podkrkonoší
a Příboru.
Na příští rok se již připravují další
akce i nové výstavy a srpnové setkání
turistů ČKT Dobrý hospodář v areálu
u Černé věže.
Obec Drahanovice využívá také tento
krásný areál ke svatebním obřadům a
tak si zde své ano, řeklo již 26 párů
z toho 2 páry v letošním roce.
Všem návštěvníkům a občanům
přeji krásné a příjemné prožití Vánoc
v rodinném kruhu a v novém roce 2010
mnoho zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
Lucie Lichnovská

Podzim ve škole
1. září začal nový školní rok. Ve škole je v tomto školním roce 70 žáků, z nich je 13 prvňáčků. Již se ve škole
rozkoukali a zdolávají první písmenka a počítání.
A protože čas rychle pádí - z teplých slunných dnů jsme
rychle přešli do podzimních plískanic.
Nejvíce zábavných akcí zažily děti ze školní družiny.
Podzimní čas si připomněly krásnou výzdobou, vyřezávanými dýněmi a rejem strašidel v rámci svátku Halloween.
Během listopadu se žáci měli možnost přihlásit do soutěže „Bavíme se“, kde porota, sestavená z učitelského sboru,

hodnotila dětské talenty v kategoriích: dramatické, hudební
a pohybové. Děti samy si připravily vystoupení k pobavení
ostatních. Vítězové i všichni zúčastnění si odnesli pěkné
dárky.
V listopadu také všichni žáci školy pilně nacvičovali
vystoupení na besídku. Sami si připravovali rekvizity, malovali obrazy a spolu s rodiči vytvářeli kostýmy. Všichni se
zapojili s elánem a nadšením. V pátek 4. 12. v podvečer
v kulturním domě ve Střížově proběhla tradiční mikulášská
besídka tentokrát na téma „Češi ve světě“. Vystoupení se
vydařilo a děti byly odměněny nejen bouřlivým potleskem,
ale i nadílkou od Mikuláše a čerta, kteří se také dostavili.
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Pečovatelská služba Charity Olomouc v Drahanovicích

Na počátku roku 2010 začneme v Drahanovicích, stejně
jako v dalších bezmála čtyřiceti obcích olomouckého děkanátu, poskytovat komplexní pečovatelskou službu. Toho
dosáhneme prostřednictvím projektu „Střediska pečovatelské služby na venkově“, který je zaměřen na vybudování
chybějícího zázemí pro zavedení této služby organizace do
obcí v okolí Olomouce. Vymezené území vykryjeme ze
středisek v Těšeticích, Tršicích, Velké Bystřici a
Věrovanech. Péči o zájemce v obci i okolí budeme poskytovat z Těšetic.
Ve výše uvedených lokalitách jsme vybrali vhodné prostory převážně v objektech far, kde budujeme zázemí pro
pečovatelky a koordinátora služby v příslušném středisku.
Aktivitou projektu je i vytvoření 4 nových pracovních míst
na pozicích regionálních koordinátorů pečovatelské služby
v jednotlivých střediscích.
Projekt je financován převážně z prostředků Evropské
unie (ROP Střední Morava). Následný provoz samotné
služby již bude hrazen z peněz Ministerstva práce a sociálních věcí ČR či obcí, z přímých plateb od uživatelů služby
i darů.
Smyslem projektu je zvýšení (resp. zachování) subjektivní spokojenosti s kvalitou života seniorů a lidí s tělesným
handicapem a podpora jejich sociálních vazeb v místě bydliště. Zavedením pečovatelské služby v předem vytipova-

ných obcích bude možno tyto osoby podpořit tak, aby mohly
setrvat v domácím prostředí i přes nižší míru sebeobsluhy a
schopnosti pečovat o domácnost. Samotná pečovatelská
služba bude spadat pod Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem Charity Olomouc, které se věnuje seniorům a lidem s tělesným postižením.
Charitní pečovatelská služba (CHPS) je aktivita Charity
Olomouc, která nabízí seniorům a lidem se zdravotním
handicapem pomoc při osobní péči a péči o domácnost.
Služba zahrnuje zejména tyto činnosti: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a pomoc při zajištění chodu
domácnosti. Služba je poskytována v domácím prostředí
uživatelů a podporuje zachování jejich sociálních vazeb.
Jedná se tedy o ty služby z oblasti osobní péče a péče o
domácnost, které klient není schopen zvládnout sám. Lze ji
poskytovat až do konce života uživatele.
Více informací o projektu a pečovatelské službě najdete na
www.olomouc.charita.cz .
Kontaktní osoba:
Ema Malohlavová, DiS. - koordinátorka Charitní pečovatelské
služby Těšetice, tel.: +420 736 764 796
Mgr. František Jemelka - koordinátor ROP, asistent PR,
tel.: +420 736 764 810, e-mail: frantisek.jemelka@ol.charita.cz

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Poslední zprávy o spolkové činnosti
našeho hasičstva jste měli možnost
získat v srpnovém vydání tohoto zpravodaje. Rok 2009 pomalu odchází a
naše sbory v současné době chystají
výroční valné hromady, připravují
techniku na zimu a sestavují plány
činnosti na příští rok.
Vy, kteří si občas tuto rubriku přečtete víte, že nastávající období je pro
hasiče, ale vlastně i ostatní občanská
sdružení velmi důležité. Celkově se
hodnotí jak byly naplněny plány a jak
se během roku sborům dařilo, co se
nepovedlo a podobně. Pokud je zpráva
zpracována dobře (ne ve stylu nepřehledného guláše a vzpomínání na to, co
se kdysi událo) vyplyne z ní i to, kde se
dělaly chyby, kterých je potřeba se
vyvarovat a tyto poznatky by se měly
odrazit především při sestavování
plánů.
V posledním zpravodaji jsem se
zmínil o plánovaných oslavách 70. výročí založení SDH Lhota p/K dne 15.8.
Oslavy se mimo jiné zúčastnili zástupci všech sborů okrsku a starosta obce.
Pomalu a jistě skončila sezóna
hasičských soutěží. Poslední soutěž o
pohár starosty obce uspořádali bratři
z Drahanovic v měsíci září a byla to
soutěž originální a zcela se odlišující

od běžných soutěží. Přiblížila činnost
hasičů k reálným podmínkám při zásahu v terénu a byla zajímavá pro soutěžící i oko diváka. Vítězné poháry si
odneslo domácí mužstvo, druhé místo
vybojovali hasiči ze Střížova a čtvrté
ludéřovští.
Dobře reprezentovali i hasiči ze
Lhoty na soutěži pořádané Mikro-

regionem Kosířsko ve Slatinkách.
Obsadili poctivé 5. místo.
Další velkou akcí byla v měsíci říjnu
burčáková veselice, kterou každoročně
pořádá SDH Střížov. Bohužel malá
účast místních a přespolních organizátory nepotěšila. V okolí bylo pořádáno
několik společenských akcí, například
velká oslava narozenin v Ludéřově.
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Škoda. Kdo podobné akce někdy organizoval ví, jaké úsilí je potřeba vynaložit, aby vše klaplo a pak, když lidi
nepřijdou….
Ještě v tomto měsíci (říjnu) se ludéřovští hasiči podíleli na zajištění slavnostního otevření opravené kaple
v Ludéřově a sbor odvedl úctyhodný
kus práce na opravě Spolkového domu
ve Vale. Tyto prostory mají od obce
pronajaty a úspěšně zde provozují
hasičskou hospodu U tří savic. Svou
prací, ale i investicemi ze své pokladny
podstatně zhodnotili budovu a okolí.
Při jedné debatě s místním obyvatelem
mě tento položil otázku: „Proč ti hasiči
celé léto tak makají a co za to dostanou
zaplaceno?“ Přiznám se, že mě otázka
zaskočila, ale i moje odpověď na tazatele zapůsobila stejně. Naše spolky
nežijí jen z vlastní podstaty, ale co
dělají, dělají nezištně a vždy i ve prospěch veřejnosti.
Když jsem u budování, zastavím se
u zbrojnice a klubovny SDH Střížov.
Zde především členové jednotky
požární ochrany s velitelem Martinem
Andrýskem propotili několikrát montérky. Vyměnili okno a vstupní zárubně
dveří klubovny, vymalovali, namontovali nová osvětlovací tělesa, která jim
věnovala obec i do zbrojnice. Před
nedávnem se postarali o provedení
přeložky rozvodové skříně zbrojnice,
která byla doposud na soukromé budově. Starosta obce při jedné své
návštěvě u sboru ocenil jejich práci na
zvyšování své připravenosti a bojeschopnosti a především to, že nečekají
až pro ně obec něco udělá.
Někteří příslušníci jednotek prošli
speciálním školením a všechny nosné
funkce u jednotek mají patřičné vědomosti, které průběžně získávají
v Ústřední hasičské škole.
A když jsem u našich jednotek, tak
pár slov o zásahové činnosti. V měsíci
říjnu uhasili střížovští hořící osobní
auto a ludéřovští často žhavili motor na
odsávači nebezpečného hmyzu. SDH
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Drahanovice vyprošťoval zapadlé
vozidlo.
Mírně odskočím od tématu. Na Mikuláše jste mohli potkat ve večerních
hodinách ve všech částech naší obce
čerty, Mikuláše a anděly za které byli
převlečeni vaši hasiči.
Nebudu se podrobně rozepisovat o
dalších společných akcích sborů za
sportem, kulturou – prostě podniků zaměřených na upevňování vztahů mezi
členy. Takových sbory uskutečnily
hodně nejen pro sebe, ale i děti a mládež. Jen telegraficky 8 mladých hasičů
SDH Drahanovice a Ludéřov pobylo
9. - 22. srpna na hasičském táboře
v Oskavě pořádaném Mikroregionem
Kosířsko z programu obnovy venkova
2009, 4.- 6. září uskutečnili Ludéřovští
zájezd členů do Orlických hor.

A ještě větu o vztazích ve sborech.
Jsem přesvědčen o tom, že sbor - jako
každá jiná organizace lidí se společnými zájmy nemůže existovat v rozhádané a antagonistické náladě v členstvu.
V rámci Okresního sdružení se několik
sborů z tohoto důvodu rozpadlo a
zaniklo. A proto chci v závěru popřát
všem našim sborům do nového roku,
aby se jim dařilo rozvíjet a upevňovat
především vztahy mezi sebou a sbory.
Bez nich nic nefunguje.
Vám milí čtenáři děkuji za podporu.
Vážíme si jí a dál nám v roce 2010 zachovejte svoji přízeň. Všem do nového roku
přeji pevné zdraví.
Ohni zmar a hasičům zdar!
Ing. František Faltýnek
(náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov)

KOM I N I C T V Í
ROMAN NEVRLÝ, Olbramice 49
IČO: 65837061

osobní kontakt - denně od 17.00 – 18.00 hodin,
jinak nonstop na telefonních číslech: 585 349 222
724 102 802
nebo elektronicky e-mail: ro-mann@seznam.cz
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REISEWITZ, spol. s r. o., 798 02 Mostkovice, Prostějovská 247/58
tel.:582 362 573, fax.:582 364 248
http: www.reisewitz.cz, e-mail:info@reisewitz.cz, IČO: 46345370, DIČ: CZ-46345370

kontaktní osoba : Ing. Karel Polák – mob. 725 701 405
Využijte našich 17 - letých zkušeností na trhu

ZELENÉ DOTACE
Zmírnění podmínek pro získání dotací ze státního programu “Zelená úsporám“ zastřešovaného
Ministerstvem životního prostředí, dává od 17. srpna 2009, možnost splnit podmínky pro získání
výrazných finančních dotací podstatně většímu okruhu našich zákazníků.
Vzhledem k tomu, usnadnit Vám cestu k získání těchto dotací, jsme přistoupili ke zprostředkování
vyplnění žádostí, předběžnému propočtu reálnosti získání dotace a následnému zpracování tepelného auditu a projektu jako nezbytných podkladů pro vyřízení dotace na příslušném úřadě u specializované projekční kanceláře.
Majitelé rodinných domů mohou nově uplatnit žádost o dotace již výměnou oken při zajištění
splnění nutného kritéria snížení měrné potřeby tepla na vytápění o 20 %.
Naše výrobky vzhledem k nízkému koeficientu prostupu tepla splňují vysoké nároky na izolační
vlastnosti a u většiny i starších staveb mohou vyžadovanou podmínku snížení měrné potřeby tepla o
20 % zajistit bez dalších nutných opatření, což projekční kancelář u konkrétní stavby prověří a sdělí
zákazníkovi reálnost dosažení dotace a v případě souhlasu vypracuje potřebný projekt a zajistí v součinnosti se zákazníkem další postup. Naše firma je zapsána v Seznamu dodavatelů pro program „
Zelená úsporám“.
Majitelé panelových (bytových) domů
mohou uplatnit žádost o dotace v případě komplexního zateplení.
1) Dotace na výměnu oken
a) snížení měrné potřeby tepla o 20% - rodinné domy
650 Kč/m2 podlahové plochy
- bytové domy
450 Kč/m2 podlahové plochy
2
b) snížení měrné potřeby tepla o 30% - rodinné domy
850 Kč/m podlahové plochy
2
- bytové domy
600 Kč/m podlahové plochy
2) Dotace na energetické hodnocení a projektovou dokumentaci
( do 31. 3. 2010 nebo vyčerpání 50 mil. Kč).
a) rodinné domy - energetické hodnocení 10 000,- Kč
- projektová dokumentace 10 000,- Kč
b) bytové domy - energetické hodnocení 15 000,- Kč na jeden dům
- projektová dokumentace 12 000,- Kč na jeden byt
2

Kalkulace úspor (120 m podlahové plochy; 20 % snížení měrné potřeby tepla)
Náklady na výměnu oken
120 000 Kč
150 000 Kč
180 000 Kč
Náklady na energ. hodnocení a
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
projekt. dokumentaci
dotace na výměnu oken
78 000 Kč
78 000 Kč
78 000 Kč
dotace na energ. hodnocení
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
dotace na projekt. dokumentaci
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
Cena pro Vás
42 000 Kč
72 000 Kč
102 000 Kč
(úspora 70 %
(úspora 58 %)
( úspora 49 %)
Typ oken SCHŰCO CT 70

elektrárny pro rodinné domy
drobné provozovny
NOVĚ ifotovoltaické

