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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás srdečně pozdravil
na začátku jara, po velmi dlouhé,
psychicky, ekonomicky náročné zimě,
která nás stála o 80.000,- Kč více než
jiné zimy.
Tak, jak každoročně, byl tento
zimní čas obdobím bilancování,
příprav a plánů do nastávajícího roku.
Ve všech občanských sdruženích došlo
během zimních měsíců k výročním
valným hromadám. Musím konstatovat, že jsem se všech mohl zúčastnit
a že úroveň těchto jednání je na vysoké
úrovni, za což patří všem těm, kteří se
na práci spolků podílejí naše poděkování. Zastupitelstvo obce tuto práci
také vzalo v úvahu při sestavování
rozpočtu na rok 2010 a všem sdružením poskytlo příspěvky na jejich
činnost v letošním roce. A jak bylo na
zmíněných jednáních odsouhlaseno,
bude tato činnost v letošním roce opět
velmi bohatá. Sokol Drahanovice oslaví v červnu 100 let založení, hasiči
ve Střížově zase 70 let vzniku a i škola
v Ludéřově má letos stovku. Všechna
tato jubilea si připomeneme a oslavíme.
Obec v areálu u Černé věže zorganizuje pro děti 30. dubna slet čarodějnic, na den matek 9. 5. si po vystoupení našich školáků poslechneme
revival Mira Žbirky. Dále 5. června
všechny děti i rodiče pozveme na
Pohádkovou věž i ves, která tak jako
vloni skončí dětským dnem na hřišti
TJ Sokol. Program na hody se v těchto
dnech řeší. V neděli 12. září pozveme
všechny seniory na jejich pravidelné
posezení. Letos nám atmosféru zpříjemní paní Věra Martinová se svojí
skupinou. Na další hodnotné kulturní
akce budete během roku pozváni
Regionem Haná. Mikroregion Kosířsko společně s Drahanovickými hasiči
vás pozve v srpnu na hřiště do
Drahanovic, kde proběhne soutěž

Úklid sněhu ze střechy mateřské školy Ludéřov
v hasičském sportu o pohár Mikroregionu a starosty obce Drahanovice.
Nyní pár slov o investičních akcích,
které zastupitelstvo obce naplánovalo
a schválilo na rok 2010. Nejnáročnější
a z pohledu do budoucnosti nejdůležitější je výstavba splaškové kanalizace. V těchto dnech probíhá poslední
dolaďování projektové dokumentace
k územnímu řízení. Je podepsáno 95%
všech smluv o možnosti provést stavbu a s těmi zbývajícími bylo hovořeno
a je jen otázka několika dnů a bude vše
podepsáno. Nezbývá než těmto našim
spoluobčanům poděkovat za jejich
přístup a těch pár, kteří byly proti, co
s nimi?? Je jasné, že jednou potřebují
něco spoluobčané a příště zase ,,Já Já“.
Po podpisu všech smluv a vyjádření
všech dotčených orgánů státní správy
bude provedeno veřejné projednání,
pak požádáno na stavebním úřadě
o územní rozhodnutí a to vše bychom
chtěli zvládnou do podzimu, kdy má
být vypsána výzva na získání dotace
pro obce pod 2000 obyvatel. Předpokládané náklady celé této akce se
pohybují v částce 105 milionů bez

DPH. Jelikož i vlastní zdroje, které
budeme muset doložit, se budou
pohybovat podle procenta dotace
někde kolem 30 milionů. Z tohoto
důvodu také rozhodlo zastupitelstvo
na svém jednání 25.3.2010 přistoupit
k prodeji bytů v bytových domech čp.
2; čp.3 a č.p.145 v Drahanovicích
stávajícím nájemníkům za ceny dle
znaleckých posudků. Po zasíťování
stavebních parcel v Drahanovicích za
kapličkou bude rozhodnuto o ceně
parcel a následně o jejich prodeji.
Další možnost získat finanční prostředky potřebné na výstavbu kanalizace je prodej stavebních pozemků ve
Lhotě p/K. Z ekonomických důvodů je
třeba být při plánování dalších investičních akcí obezřetní.
Ale i tak budeme v letošním roce
stavět garáž pro cisternu CAS 25
v Drahanovicích. Musím pochválit
hasiče z Drahanovic, že přestože jsme
s dotací neuspěli, rozhodli se věnovat
část svých finančních prostředků a pomoci i fyzicky, aby mohla být garáž
postavena. V rozpočtu obce je na ni
vyčleněna částka 1 mil. Také chodník
od plničky LPG přes potok, který nás
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přijde zhruba na 1,5 mil. bychom letos
rádi realizovali. Bylo požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova, výsledek zatím neznáme. Máme projektovou dokumentaci a pracujeme na
získání stavebního povolení. Chodník
přispěje ke zvýšení bezpečnosti nás
všech.
Také naše letošní první investice
vedla do zvýšení bezpečnosti silničního provozu, byly zakoupeny dva
radary k měření rychlosti, které již
slouží svému účelu. Nově projektované parkoviště před mateřskou
školou v Ludéřově snad přispěje
k bezpečnosti našich spoluobčanů.
Velkou potřebou posledních roků je
zateplování budov ve veřejném sektoru. Jakmile byla vypsána dotace na
tyto stavby, hned jsme se přihlásili.
Díky tomu, že jsme měli připraven
energetický audit i projekt, stihlo se
vše v termínu. Požádali jsme na
zateplení a výměnu oken v Mateřské
škole v Drahanovicích na částku 3
miliony korun. Zda budeme vybráni se
dovíme asi za dva měsíce.
Také naše předsevzetí restaurovat
jednu kulturní památku ročně splníme.
V rámci 4. výzvy programu Leader
jsme obdrželi dotaci 120 tisíc korun na
opravu poslední kulturní památky
zapsané do rejstříku památek na našem
území a to je Sousoší Piety ve Střížově. Oprava bude stát 250.000,- Kč.
Dále je zpracován projekt opravy
kapličky ve Lhotě pod Kosířem a
o dotaci bude požádáno přes Region
Haná hned, jak bude výzva vypsána.
Další letošní plánovanou a potřebnou akcí, která se při získání dotace
uskuteční ve všech částech naší obce,
bude výstavba dětských hřišť. Na tuto
stavbu máme projekty a je přes Region
Haná požádáno o dotaci z ROP.
V rozpočtu je vyčleněna částka 1,5
milionu a výši dotace zatím neznáme.
Po dobrých zkušenostech se zateplením stropu v kulturním domě v Ludéřově bychom chtěli letos plynofikovat a zateplit strop kulturního
domu ve Střížově.
Další finanční prostředky schválilo
zastupitelstvo obce na svém březnovém jednání pro opravy bytového i
nebytového fondu obce, na opravy
v základní škole a nákup pozemku na
stavbu čistírny odpadních vod.
Nyní bych chtěl požádat a nabídnout spolupráci všem majitelům bazé-

nů při jejich napouštění. Je hodně
nezodpovědné řešení a sobecký názor,
- platím vodu, tak ji mohu odebírat.
Ano, ale jsou tady ostatní spoluobčané, kteří pak vodu na úkor nárazového čerpání několik dní nemají. Chci
sdělit, že vody je ve vrtech i vodojemu
dostatek, jen je potřeba její zvýšený
odběr dohodnout s provozovatelem a
vše dobře zorganizovat. Telefon na
vedoucího provozu vodovodů M.I.S.
Protivanov je 724 279 000.
Závěrem bych Vás rád pozval na
všechny kulturní a společenské akce

organizované v naší obci, vždyť Vaše
účast je pro pořadatele nejlepší
odměnou.
Dále přeji nám všem hodně pevné
zdraví a mnoho sil k překonání stále
probíhající finanční krize a ke splnění
všech plánovaných úkolů roku 2010.
Také bych nám všem popřál správnou
volbu při nadcházejících parlamentních volbách, ať zvolíme dobrou politickou reprezentaci, která pozvedne
politickou i ekonomickou úroveň naší
země.
Ivo Richter, starosta obce

Jednání zastupitelstva 25. 3. 2010

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že poplatek za komunální odpad
pro rok 2010 bude vybírat:
Drahanovice pondělí 12. 4. 2010
kancelář obecního úřadu
8.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00 hodin
Ludéřov
úterý
13. 4. 2010
místnost rozhlasu
14.30 - 15.15 hodin
Střížov
čtvrtek 15. 4. 2010
kulturní dům
14.30 - 15.15 hodin
Lhota p/K
úterý 20. 4. 2010místnost rozhlasu
14.30 -15.30 hodin
Poplatek za komunální odpad činí
430,- Kč tj. stejně jako v loňském
roce.

Jak dále s odpady?
Stále je mezi námi řada lidí, kteří
k odpadům přistupují nezodpovědně
a zvyšují tak náklady nám všem.
Mám na mysli důsledné třídění,
udržování pořádku v okolí sběrných
míst. Někdo prostě odloží odpad
ke zvonům v době, kdy už separovaný sběr proběhl. Dále ukládají
občané odpad do kontejnerů v chatových oblastech, které jsou pouze pro
chataře a chalupáře. Dvakrát ročně
probíhá sběr objemného a nebezpečného odpadu, kde tyto odpady
můžou občané odevzdat a ne odvážet
do chat. Vývoz těchto kontejnerů
tvoří vysokou část výdajů obce za
odpady. Zkusme tuto situaci zlepšit,
jde přece nejen o peníze nás všech,
ale také o vzhled obce, ve které
žijeme.

ČINNOST RADY OBCE v období od 11. 1. do 22. 3. 2010
Je za námi dlouhá a studená zima, která prověřila naši
zdravotní a psychickou odolnost a také schopnost bojovat
s přívaly sněhu. Většina z nás pochopila, že obec nedisponuje takovými silami a prostředky, aby zvládala výstřelky
přírody a přiložila ruku i na obecním při úklidu sněhu. A těm

všem patří velký dík. Obec – to jsme my všichni. Je důležité
si to uvědomovat a v tom duchu se snažit i konat.
Škarohlídové z řad klimatologů tvrdí, že takovéto zimy
budeme zažívat běžně – minimálně příštích 20 let. No a ta
letošní nám proto budiž ponaučením, abychom se my
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občané, ale i vedení obce důkladně připravili na možné
kalamitní situace. Ale dost bylo zimy, vrátím se k tématu své
rubriky. A na úvod pár statistických údajů z roku 2009.
V tomto roce se rada na jednáních sešla celkem 35 krát.
Z toho čtyřikrát (tedy každý týden) v měsících leden, březen, květen, srpen a prosinec, třikrát v měsících červen a
říjen, dvakrát v únoru, dubnu, září a listopadu a pouze jednou
v měsíci červenci. Na všech svolaných jednáních byla
většina členů rady a tedy jsme byli usnášení schopni. Tolik
krátce k historii.
Od 11. ledna do 22. března 2010 se rada sešla celkem
devětkrát, třikrát v lednu, dvakrát v únoru a čtyřikrát
v březnu. Projednali jsme celkem 81 bodů programu.
Nyní Vás seznámím s nejdůležitějšími závěry z usnesení
rady.
Leden
l
Rada schválila:
l
Finanční příspěvek na provoz Dětského centra Topolany

se sídlem Olomouc, Nedbalova 36, Olomouc - Topolany na
rok 2010 ve výši 2.000,- Kč, který bude zahrnut do rozpočtu
obce na rok 2010.
l
Žádost MAS Regionu Haná o proplacení příspěvku na rok
2010 dle usnesení valné hromady RH 2/ 2009 ze dne
3. 12. 09 ve výši celkem 50.640,- Kč.
l
Smlouvu číslo VIWK092/ 2009 společnosti IWWA, s.r.o.
Kroměříž, Kostelany 161, na „Příprava dotace: Zateplení na
budově MŠ pro obec Drahanovice“ Cena za dílo činí:
25.000,- Kč bez DPH.
l
Zvýšení nájmu nebytových prostor o 1% v důsledku
inflace pro rok 2010.
l
Smlouvu o dílo na přípravu agendy a podmínek prodeje
obecních bytů mezi Obcí Drahanovice a zhotovitelem Ing.
Václavem Škobrtalem. Cena díla činí 15.000,- Kč a fixní
paušální náhrady 1.000,- Kč za jeden dům. Za tři domy
celkem 48.000,- Kč.
l
Rozpočtové opatření č. 9/2009.
l
Žádost ZŠ Náměšť n.H. o finanční příspěvek obce na
lyžařský kurz konaný ve dnech 6. – 12. 2. 2010 pro 6 žáků
z Obce Drahanovice ve výši celkem 900,- Kč .
l
Žádost Milana Kryla, Střížov čp. 16 o prodloužení nájmu
nebytových prostor prodejny potraviny KD Střížov na dobu
5 let.
l
Žádost Ireny Krylové, Střížov čp.16 o prodloužení nájmu
nebytových prostor restaurace v KD Střížov na dobu 5 let.
l
Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-800
5974/002, Ošlejšková, Lhota p.K, na kabel NN na
pozemcích ve vlastnictví obce č.p. 382/43 a 442 - oba ostatní
plocha, k.ú. Lhota p.K.
l
Prohlášení vlastníka a návrh vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí bytového domu čp. 3, Drahanovice.
l
Rozpočtové opatření č.11/2009.
Rada vzala na vědomí:
l
Žádost Milana Zapletala, Drahanovice 167, o odkoupení
části parcely č. 179/2 v části Drahanovice, k.ú. Drahanovice
o celkové výměře 14 m².
l
Žádost Římskokatolické farnosti Drahanovice o příspěvek
obce na opravu krovů a střechy farního kostela.
Únor:
Rada schválila:
l
Žádost Miroslava Žižky, Drahanovice čp. 145, o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt na dobu neurčitou.
l
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
na celkové zateplení a výměnu oken na MŠ Drahanovice
Ing. Arch. Vítem Plesníkem, Kvítková 2898/60, Zlín. Cena
za dílo činí celkem 24.800,- Kč, dokumentace předána
zadavateli 26.1. 2010.

Strana 3

l
Žádost Milana Zapletala, Drahanovice čp.167 o možnost
odkoupení části parcely číslo 179/2 v k.ú.Drahanovice.
l
Žádost manželů Hejlových k vyjádření obce, jako
účastníka stavebního řízení, k plánované stavbě RD, parcela
č. 1128/10 v části Kníničky, k.ú. Ludéřov a vybudování
sjezdu na místní komunikaci.
l
Žádost Ing. Konečného Josefa, Tichá 457/3, Držovice
o zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu přes
pozemek p.č. 538/9, k.ú. Drahanovice ve vlastnictví obce.
l
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dopravní obslužnosti mezi
obcí a společností Veolia - transport Morava, a.s. Vítkovická
3133/5 Ostrava. Obec celkově uhradí za rok 2010 částku
323.000, - Kč.
l
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Česká pošta, Drahanovice čp. 111.
l
Rozbor hospodaření ZŠ Drahanovice s prostředky obce za
rok 2009 a rozpočet a čerpání FKSP na rok 2010.
Rada vzala na vědomí:
l
Protokol o provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ Drahanovice
l
Zápis o provedení inventarizace hospodářských prostředků obce.
l
Nabídku prostor přízemí v budově železniční stanice Drahanovice k pronájmu či prodej celé budovy.
l
Dopis Charity Olomouc o výsledku Tříkrálové sbírky.
l
Nabídku Ladislava Rosskohla na prodej nemovitosti p.č.
24 a p.č. 23 a rodinný dům čp. 17 v části Drahanovice, k.ú.
Drahanovice.
l
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2009.
Rada zamítla:
l
Žádost manželů Valouškových a Ireny Pluskalové o
odprodej části pozemku p.č. 1392/1, k.ú. Ludéřov v části
Ludéřov.
l
Žádost Jany a Josefa Pospíšilových o odprodej části
pozemku p.č. 1392/1 k.ú. Ludéřov v části Ludéřov.

Březen:
Rada schválila:
l
Žádost o vyjádření obce k napojení NN vedení pro
novostavbu manželů Pospíšilových, Ludéřov.
l
Zapojení obce do projektu M.A.S. Region Haná na pořízení štěpkovače a frézy na pařezy a zaplacení příspěvku ve
výši 15.000,- Kč.
l
Žádost mysliveckého sdružení o finanční dotaci 20.000,Kč na činnost v roce 2010.
l
Návrhu přeložek silnice II/ 449, Smržice - Litovel (úsek
Drahanovice) - varianta 8.
l
Provedení výběru dodavatele na stavbu garáže hasičské
zbrojnice Drahanovice - základová deska.
l
Poskytnutí finanční částky na činnost Občanskému
sdružení “U nás” na rok 2010 ve výši 20.000,- Kč.
l
Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-128003214/2
o uložení NN vedení na p.č. 179/1, k.ú. Drahanovice, mezi
Obcí Drahanovice a společností Elpremont, V. Bystřice ČSA
780.
l
Žádost manželů Pospíšilových, Ludéřov 13 o vyjádření
obce, jako účastníka stavebního řízení, ke stavbě RD na
parcele č. 20/2, k.ú. Ludéřov v části Ludéřov. Starosta
upozorní písemně žadatele o skutečnosti, že parcela je
v Povodňovém plánu obce vytipována jako ohrožený
pozemek.
l
Smlouvu č. 091210 o realizaci vystoupení zpěvačky Věry
Martinové dne 12. 9. - Setkání seniorů. Celková cena
hudební produkce včetně DPH činí 44.220,- Kč.
l
Žádost ředitelky ZŠ Drahanovice o převedení hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši 4 597,50 Kč do
rezervního fondu na rok 2010.

Strana 4

l
Výběr dodavatele na opravu podlahy jedné třídy a výrobu
jedné digestoře do kuchyně ZŠ Drahanovice: - výroba
digestoře - fi. Faksa- Straka, s.r.o. Příkazy, podlaha - Podlahářství Barabáš, Ústín.
l
Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha o sdělení Obce Drahanovice o odkoupení
pozemku p.č. 236, k.ú. Ludéřov, v části Střížov.
l
Nabídku společnosti ALSICO s.r.o. Velký Újezd, na
pronájem regulační jednotky, zajišťující úspory elektrické
energie na veřejném osvětlení Ludéřov.
l
Výběr ze dvou vytipovaných zeměměřičských společností
- Geodetika s.r.o. Prostějov na zhotovení výškopisu a
polohopisu na p.č. 597/1, k.ú. Drahanovice - cena s DPH
18.000,-Kč.
l
Zřízení nového dřevěného oplocení v místě rozbořeného
zděného plotu u MŠ Ludéřov a uplatnění náhrady vzniklé
škody u pojišťovny Kooperativa.
l
Změna procentické sazby opotřebení vybavení obecních
bytů na 10 % u sporáků, WAV a vařičů na 10 let
l
Výběr dodavatele na nákup dřevěných výrobků na stavbu
plotu - MŠ Ludéřov - společnost ONDEX, Dřevocentrum
Ostrava a Olomouc, Milan Kučera. Celková cena včetně
DPH 16.000,- Kč.
l
Ustanovení výběrové komise na stavbu garáže SDH
Drahanovice - základy a vjezd do garáže ve složení:
Předseda : Ing. František Faltýnek
Členové : Ivo Richter, Petr Hroch.
Rada doporučuje OZ ke schválení:
l
Návrh rozpočtu obce na rok 2010.
l
Žádost manželů Holínských, Rezlerova 302, Praha 10
o odkoupení pozemku, ve vlastnictví obce p.č. 312/44, k.u.
Lhota p.K. Cena za m² 100,- Kč.
l
Žádost Evy Holínské, Rezlerova 302, Praha 10, Hany
Kramplové, Tererovo náměstí 920/2, Olomouc, Lenky Janů
Trnkova 537/13 a Jiřího Janů, Svatoplukova 2607/7
Prostějov o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce p.č.
312/37, k.ú. Lhota. Cena za m² 100,- Kč.

l
Zrušení článku č. 6, odst. 3. Jednacího řádu zastupitelstva
obce Drahanovice.
l
Žádost obce o odkoupení pozemku p.č. 18/5 v části Lhota
p.K.,k.ú. Lhota p.K.( za KD) od Pozemkového fondu
o celkové rozloze 834 m².
l
Úplatný převod pozemků p.č. 236 a p.č.729/18, v části
Střížov, k.ú. Ludéřov.
l
Rozpočet sociálního fondu na rok 2010.
l
Rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013.
l
Dodatek č.1 k zásadám, tvorbě a použití sociálního
fondu.
l
Prodej bytů v bytových domech Drahanovice dle ceny
znaleckých posudků takto:
Bytový dům č.p. 2. – výsledná cena 2.400.000,- Kč,
Bytový dům č.p. 3 – výsledná cena 2.062.000,- Kč.
Bytový dům č.p. 145 – výsledná cena 1.800.000,- Kč.
Cena za jeden byt včetně nebytových prostor bude
stanovena poměrem dle velikosti bytu.
Rada vzala na vědomí:
l
Zprávu o činnosti a plán na rok 2010 občanského sdružení
U nás.
l
Výsledky inventarizace příspěvkové organizace ZŠ Drahanovice a odpisové plány.
l
Žádost Okresního stavebního bytového družstva Uničov
o zakoupení části pozemku 597/1, k.ú. Drahanovice v části
Drahanovice ve vlastnictví obce.

Milí čtenáři, rád jsem se s Vámi setkal prostřednictvím
našeho Zpravodaje. V tomto roce stojí před radou a
zastupitelstvem, ale samozřejmě před námi všemi nelehké
úkoly, o kterých píše starosta obce. A jak se říká a ve
skutečnosti i funguje: „Kde je vůle, tam je i cesta k
úspěchu.“
A tak přeji Vám, naší radě a zastupitelstvu hodně
úspěchů a krásné jarní dny.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

Vážení občané,

STRÁNKY OBCE
Obec Drahanovice ve spolupráci se společností ANTEE na
konci loňského roku spustila nové
www stránky obce. Obsah je
přizpůsoben našim požadavkům
včetně povinné části odpovídajícím zákonu č. 106/1999Sb.
Snažíme se je účelně a věcně
provozovat. Součástí www stránek je elektronická podatelna.
Občané mohou přímo na www
stránkách obce napsat žádost vůči
obecnímu úřadu. Žádost je následně automaticky doručena do
e-mailu obecního úřadu. V lednu
jsme přidali odkaz hlášení
obecního úřadu, kde zveřejňujeme daný den hlášení obecního
rozhlasu. Součástí www stránek je
např. automatické rozesílání
novinek na e-maily přihlášeným
uživatelům. Věříme, že se stránky
budou líbit a budou přispívat
k získání potřebných informací.

Duben 2010

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Jarní sběr nebezpečných a objemných odpadů v naší obci
bude proveden v sobotu 24.4.2010

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 !

Veselé Velikonoce, plné jarní pohody
a dobré nálady Vám přeje starosta
a zaměstnanci obce Drahanovice.
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Sbor pro občanské
záležitosti
Vítání občánků 7. 2.2010
Lukáš Lexmaul
Anna Zapletalová
Matěj Moudrý
František Novotný
Tereza Jurušková
Šárka Večeřová
Mikuláš Spurný

Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Střížov
Drahanovice
Střížov
Ludéřov

ČERNÁ VĚŽ
Opět tu máme jaro a s ním se otevírá i naše kulturní
památka Černá věž. Sezóna 2010 bude zahájena
v sobotu 3. dubna a potrvá do středy 29. září 2010.
Vstupné do věže se nemění a zůstává stejné jako v
loňském roce: dospělí 20,- Kč, studenti a důchodci 10,- Kč
a děti od 6 let 5,- Kč.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA v roce 2010
duben – květen
Sobota, neděle 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
červen – září
Středa
13.00 – 17.00 hodin
Sobota, neděle 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
V nejvyšším patře věže pro vás připravujeme v průběhu
roku tyto výstavy:
Sobota 3. 4. – neděle 16. 5. 2010
VOJENSKÉ ODZNAKY, VYZNAMENÁNÍ
ČSLA 1950 – 2009
Soukromá sbírka pana Libora Čajana ze Lhoty pod
Kosířem - vojenské medaile, vyznamenání, odznaky,
uniformy. Možnost zakoupení vojenských odznaků.
Sobota 22. 5. – středa 30. 6. 2010
HORSKÁ ZASTAVENÍ
Výběr fotografií s horskou tématikou pana Josefa France
z Prostějova. Částečně prodejní výstava.
Vernisáž v pátek 21. 5. 2010
Sobota 3. 7. – středa 18. 8. 2010
HASIČSKÁ TECHNIKA A POZVÁNKY
Soukromá sbírka hasičské techniky a pozvánek pana Aloise
Vláčila z Olšan u Prostějova. Vernisáž v pátek 2. 7. 2010
Sobota 21.8. – středa 30. 9. 2010
JANA MUSILOVÁ & ZDENĚK VÉVODA:
HRAČKY A ZNAČKY
Výstava shrnující dosavadní dílo obou mladých autorů
napříč uměleckými druhy – od kreseb a grafického designu
přes objekty až po fotografie či videoart.
Částečně prodejní výstava. Vernisáž v pátek 20.8. 2010

Na první kulturní akci SLET ČARODĚJNIC pod Černou
věží se můžete těšit v pátek 30. dubna od 17 hodin. Začátek
programu bude zahájen pohádkou Čarodějníčci a čtyři
roční období. Poté bude následovat pásmo pohybových
soutěží a her a malá superstar pro děti i dospělé.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Vyhlašujeme opět pro děti výtvarnou soutěž na téma
„ČARODĚJNICE a KOUZELNÍCI“.
Malované, lepené, vystřihované obrázky nebo vyrobené
postavičky čarodějnic a kouzelníků můžou být doplněné
i básničkou, je možné odevzdávat na Černé věži od soboty
3. dubna do neděle 25. dubna 2010 v době od 10 -12 a 13-17
hodin. Na zadní stranu uveďte jméno, třídu a věk dítěte.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
A/ mateřská škola, B/ 1.-5. třída, C/ 6.-9.třída.
Za nejzdařilejší výtvory, které budou vyhodnoceny
dostanou děti odměnu.
Na neděli 9. května ke Dni matek připravili vystoupení
žáci ZŠ. Po jeho skončení bude následovat vystoupení
MEKYBAND – Miro Žbirka revival. Ve stáncích budou
připraveny různé dobroty a drobnosti na prodej. Vizážistky
Hana Opravilová a Lucie Bradová předvedou prezentaci
výrobků přírodní švédské kosmetiky Oriflame a připravena
bude kosmetická poradna pro naše ženy.
Další plánovanou akcí je v sobotu 5. června Pohádková
věž i ves. Děti projdou trasou od Černé věže až na hřiště TJ
Sokol Drahanovice a během cesty na ně čeká spousta
překvapení, her a odměn.
Na začátek července se připravuje Předzahradní
koncert. Termín konání ještě není určen.
Tradiční Hodové odpoledne s jarmarkem proběhne
v sobotu 24. července a již VII. Setkání seniorů pod
Černou věží bude zahájeno v neděli 12. září od 15 hodin.
Všechny akce budou podrobně popsány na plakátech.

ČERNÁ VĚŽ DRAHANOVICE SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU
VOJENSKÉ ODZNAKY a VYZNAMENÁNÍ ČSLA 1950 - 2009.
Soukromá sbírka pana Libora Čajana ze Lhoty pod Kosířem.
Vojenské medaile, vyznamenání, odznaky, uniformy a jiné. Možnost zakoupení vojenských odznaků.

3.dubna -16. května 2010
NÁVŠTĚVNÍ HODINY: sobota, neděle 10.00 -12.00, 13.00 -17.00 hodin
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NOVÉ SUVENÝRY 2010
Na věži si také můžete zakoupit nové suvenýry – ze
sběratelské série pohlednic „Český místopis“ tyto:
Drahanovice -Černá věž, Čechy pod Kosířem – rozhledna a
zámek, Náměšť na Hané – zámek, Velký Kosíř, město
Prostějov, Flora Olomouc a Přemyslovice – větrný mlýn
vše po 5,- Kč.

Tříkrálová sbírka letos
ještě úspěšnější
Vážení přátelé,
rádi bychom vás i touto cestou
seznámili s výsledky Tříkrálové sbírky
2010. Koledníci v Drahanovicích vybrali 29.001,- Kč a 8 €. V tomto roce
se do projektu zapojilo osm kolednických skupinek.
Děkujeme všem dárcům za jejich
štědrost a i těm, kteří nám s přípravou
a realizací sbírky pomohli. Zvláště
chceme na tomto místě vyzdvihnout
přínos místní asistentky sbírky paní
Marty Vychodilové a otce Jana
Kulíška, faráře zdejší římskokatolické
farnosti. Zvláštní poděkování patří
koledníkům, kteří obětovali svůj volný

Duben 2010

Dále dřevěné tužky a propisky, novou pohlednici Černé
věže, igelitové tašky, malované břidlice s věží i znakem
Drahanovic, magnetky, přívěsky na krk aj.
Ráda bych přivítala vaše návrhy a podněty ke kulturním
programům u Černé věže na telefonu: 608 311 792 nebo
e-mailu: cernavez@obecdrahanovice.cz
Lucie Lichnovská

čas i pohodlí. Navzdory mrazu či
nepohodě přinášeli radostnou zprávu
o narození Krista a přijímali vaše
finanční dary pro potřebné. Za všestrannou pomoc a ochotu děkujeme
i zaměstnancům obecního úřadu.
Ti všichni přispěli k tomu, že
výtěžek sbírky v olomouckém děkanátu letos poprvé překročil hranici
milion korun. Vykoledovalo se celkem
1.012.400,- Kč. Přibližně dvě třetiny
prostředků Tříkrálové sbírky se vrací
do míst, kde byly získány.
V letošním roce chce Charita
Olomouc větší část podílu ze sbírky
věnovat na finanční spoluúčast pro
projekt „Rozvoj a kvalita sociálních
služeb pro lidi bez domova“, který je
financovaný převážně z prostředků EU
v rámci Regionálního operačního programu. Hlavními cíli tohoto projektu
je zkvalitnit, rozšířit a modernizovat
stávající prostory Střediska Samaritán
pro lidi bez domova na ul. Wurmově 5
v Olomouci.
Část prostředků z obdrženého podí-

lu Tříkrálové sbírky bude určena i na
humanitární, rozvojovou a přímou
pomoc potřebným.
Děkujeme Vám, že jste štědře
podpořili projekty, díky nimž bude
Charita adresně, účinně a efektivně,
pomáhat tam, kde je to potřeba.
Ing. Mgr. Daniela Pazderová
koordinátorka sbírky
tel. +420 734 435 406

A je tu zase jaro…
Příroda se probouzí a my se ve školce v Drahanovicích těšíme, až vyschnou cesty a s dětmi budeme chodit na
delší procházky k rybníku, k lesu i do
polí. Takovéto vycházky nebereme jen
jako sportovní aktivitu, ale i jako
možnost poznávat a obdivovat krásu
okolí našich domovů a rozšiřovat
poznatky dětí o přírodě.
Nadšení však opadá při vzpomínce
na volně pobíhající psy. Ačkoliv jsou
děti nadšené, když se k nám neznámý
pes přidá, je pro nás velice obtížné
takovouto situaci zvládnout. Rády by si
s novým kamarádem nejraději začaly
hrát, naopak naší prioritou je psa
odehnat v zájmu jejich bezpečí. Jak se
ale ukázalo, není to lehký úkol. Proto
nezbývá než tiše psa sledovat a s hrůzou se připravovat na scénáře jakékoliv
situace a odvézt děti co nejdříve do
bezpečí školky.
Děti se také velmi rády vydovádí na
naší školní zahradě – ať už na tolik
oblíbených houpačkách, pískovišti či
při míčových hrách. Ale ani zde, jak se
ukázalo, není úplně bezpečno. Zejména
po víkendu tady sbíráme často rozbité
sklenice od alkoholu a nedopalky cigaret. Zaznamenali jsme také několikrát
stopy chemického postřiku na trávě a

Děti z Ludéřova se na „Smrtnou neděli“ loučí se zimou a vítají jaro.
nás nenapadlo, že bude mít někdo zájem ničit prostředí našich nejmenších.
Zatím se nám dařilo uchránit děti
před vším nebezpečím, ale ani my
nejsme bohužel všemocní.
I tak se ale nadále budeme snažit,
aby vaše děti byly jen veselé. Vždyť
slyšet dětský smích je naší největší
radostí!!
Za kolektiv MŠD: Eva Antlová

ostatních rostlinách, jehož důkazem je
následné uhynutí porostu. Rovněž se
setkáváme s velmi nepříjemnými
projevy vandalismu – vykopnuté či
poškozené zadní branky nebo přestřižené kabely internetu. Stává se, že
najdeme i pošlapanou skalku s vytrhanými rostlinami, což děti vnímají
obzvláště citlivě, protože se na jejím
vybudování aktivně podílely. Nikdy by
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CVIČENÍ
V LUDEŘOVSKÉ
ŠKOLCE
Naše školka, pěkná školka, rádi do
ní chodíme... - to je část písničky,
kterou zpíváme s dětmi často při
ranním cvičení ve školce.
Nejsou to ale jen malé děti, které tu
cvičí.
l
Každé pondělí v knihovně, umístěné
v budově školky, "cvičí" své schopnosti
u počítače a knih mládež i dospělí.
l
V pátek místní skupina žáků základní školy "cvičí" různé tvořivé schopnosti v kroužku, který má název
Skřítek.
l
Vždy ve středu večer v přízemí budovy cvičí ženy "středního" věku pod
vedením paní Dohnálkové.
l
Úterky a čtvrtky večer cvičí děvčata
s paní Husičkovou.
A byly to právě ony, které se
postaraly o velmi efektní úvod tradičního dětského maškarního karnevalu,
který se uskutečnil 20. 3. v kulturním
domě v Ludéřově. Předvedly dvě
svižná vystoupení, která se všem
přítomným velmi líbila.
Dívky byly odměněny nejen potleskem, ale i balíčkem ovoce, který věno-

val Obecní úřad Drahanovice, nejen
jim, ale všem zúčastněným dětem. A
bylo jich i letos opravdu hodně
v krásných maskách. Dary jim předal
pan starosta.
Děti tančily, soutěžily a prožily
krásné odpoledne. Za jeho přípravu a
průběh patří poděkování všem rodičům a přátelům naší školky a
sponzorům.

Než se děti nadály a prohlédly si, co
vyhrály v tombole přišel podvečer a
s ním tolik očekávané jaro, na které se
už všechny těšily.
Budou dále cvičit a hrát si ať už na
hřišti, ve "dvoře" u parčíku, na louce
u lesa či na velmi oblíbené školní
zahradě.
Eva Černá

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Vítám Vás na této rubrice a věřte, že si cením Vašeho
zájmu o dění v dobrovolných hasičských sborech okrsku
Drahanovice. I to je pro nás podpora. Naposledy jsme se
setkali prostřednictvím Zpravodaje v polovině prosince
2009, a tak rád poreferuji, co se od té doby u nás vše událo.
Všechny sbory uskutečnily do konce ledna naplánované
výroční valné hromady (VVH). Výbory všech sborů si
zaslouží pochvalu, neboť se nad Zprávami o činnosti a
plány na rok 2010 opravdu zamyslely. Jednání měly dobrou
organizační a obsahovou úroveň. Ne, že by se nenašly
mušky, vždy je co zlepšovat.
Rovněž se uskutečnila výročka výboru okrsku Drahanovice. Zpráva o činnosti si vzala do vínku (jako každý rok)

ukázat celkový pohled na spolkovou, ale i zásahovou
činnost všech našich sborů v tom zásadním a podstatném.
Statistika a jednoduchá analýza jsou prostředky, které se
osvědčují a vcelku srozumitelně ukazují, jakými cestami se
ubírat a kterým se vyhnout. Je potěšující, že hostující
členové Výkonného výboru okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, ale i ostatní hosté vysoce ocenili
práci výboru v tomto smyslu.
V rámci výroček si sbory po pěti letech volily starosty a
členy výborů na období 2010 - 2014. Starostou okrsku
Drahanovice byl zvolen Ing. Pavel Navrátil, který u kormidla vystřídal svého rodného bratra a bratra ve sboru
hasičském Ludéřov, Františka Navrátila.
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Výbor a starosta obce mu poděkovali za více jak
desetiletou práci ve funkci starosty okrsku, ale i jako
zakladateli této organizace.
Všech VVH sborů se aktivně zúčastnili hlavní
funkcionáři Hasičského záchranného sboru okresu
Olomouc, Okresního sdružení hasičů ČMS a další
významní hosté a členové sousedních SDH a ti všichni
ocenili práci našich sborů. Starosta naší obce se, jako
každý rok, zapojil do všech jednání. My hasiči si velmi
vážíme zájmu a podpory obce a sami se snažíme při
každé příležitosti s obcí kooperovat.
Tolik o slavnostním zakončení roku 2009 ve sborech
a jen poslední větičku. Bez nadsázky a sebechvály se
všem našim sborům bez rozdílu podařilo v roce 2009
uskutečnit mnoho hodnotných a přínosných akcí a plnit
naplánované. Za to dík výborům, ale i všem sestrám a
bratrům, kteří se o to přičinili. A co se od té doby dělo
u sborů?
Ludéřovští vstoupili do nového roku tanečním
Výroční valná hromada okrsku Drahanovice ve Vale
krokem na lednovém Hasičském bále. Pro děti
průběžně zajišťovali veřejné bruslení ve Vale na nové
taneční ploše.
Stejně vtančil do nového roku a také v lednu i sbor
ve Lhotě p.K. Tentokrát v country rytmu. Jejich
Country bál má úspěch a nachází si stále více
milovníků. Starostka zdejších hasičů mi kladla na
srdce, abych nezapomněl a pozval Vás již na IV.
Country bál - tentokrát velikonoční, a to 3. dubna v KD
Lhota p.K. Připravili nejen tanec, ale i menší lukulské
hody. A do třetice všeho dobrého. Ve Střížově se také
tančilo, ale až 6. března. Hasičský ples, který je
věnován svátku MDŽ ozdobili ukázkou orientálních
tanců a i tento ples měl úspěch a velkou návštěvu.
Jen podotýkám, že Obec Drahanovice sponzorsky
každý rok podporuje všechny naše plesy a stejně tak se
navzájem podporují i sbory mezi sebou.
Drahanovičtí hasiči vyvezli v únoru svou mládež na
lyžařský víkend v Nové Vsi u Rýmařova.
Bohužel se udály i věci nepříjemné a smutné.
V březnu někdo vykradl Spolkový dům v Ludéřově,
Poděkování starosty obce bratru Františku Navrátilovi
v kterém provozují restauraci ludéřovští hasiči a
způsobil škodu 24 000 Kč. Přál bych, aby ten kdo kradl
byl lapen a veřejně se o něm vědělo.
A to smutné; v únoru se navždy rozloučil se svým
dlouholetým členem SDH Drahanovice, bratrem
Josefem Pospíšilem a SDH Střížov v březnu rovněž s
dlouholetým členem sboru a bývalým velitelem okrsku
Drahanovice bratrem Zdeňkem Řehulkou. I když nás
tito bratři navždy opustili, nezapomeneme a budou
s námi dál v našich myslích.
Ludéřovští začali už v březnu intenzivně připravovat
květnové oslavy patrona hasičů sv. Floriána a
především podmínky pro pohárovou soutěž. Ve Vale
udělali probírku přestárlých stromů (většinou jehličnanů) a chystají užitečnější výsadbu – 14 švestek.
Všechny sbory mají naplánovaný sběr starého
železa. Každá koruna dobrá a z takto vydělaných peněz
kupujeme nové uniformy a financujeme další akce.
Budeme rádi, když nás podpoříte - zároveň se zbavíte
rezavého haraburdí.
Mohl bych dále psát o zásazích našich jednotek a
Vystoupení - ples SDH Střížov
dalších našich aktivitách. Mám jen vymezený prostor.
A tak na závěr přeji všem bratrům a sestrám našich Ohni zmar a hasičům zdar!
Ing. František Faltýnek
sborů, aby se jim ve spolcích dařilo a Vám, našim
náměstek okrsku SDH Drahanovice
čtenářům přeji, aby se Vám na našich společných
a starosta SDH Střížov
podnicích líbilo.
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LUDÉŘOVSKÁ SÝPKA
Pokud se podívám při procházce po
Příhonu směrem k Ludéřovu, usměje se
na mě z té malé vesničky pod kopcem,
s domečky jako pro panenky, nová
červená střecha. Za slunečných dní září
do dáli a na větší vzdálenost se ani
nepozná, že ještě není hotová a má pár
nedodělků na hřbetu. Od loňského léta,
kdy se k nebi ze sýpky vzpínaly jen
trámy, a plachty na nich přibité za větru
vlály jako vlajky na stěžních lodí, se
přece jen něco změnilo.
V červnu se nám podařilo získat
další část peněz na opravu sýpky.
Firma, se kterou jsme měli na začátku
podepsanou smlouvu měla jako spousta
dalších firem finanční i organizační
problémy a námi očekávané pokračování prací na obnově střechy silně
pokulhávalo za našimi představami.
Tedy i představami občanů Ludéřova
bydlících v okolí. V létě řemeslníci
během několika dní odstranili starou
krytinu a když se již zdálo, že tesaři
budou pokračovat na další části krovů,
firma se odmlčela až do podzimních
měsíců. Nic nepomohly naše upomínky
a přesvědčování o pěkném počasí. Pro
firmu v té době sýpka jakoby neexistovala. Zde si jistě mnohý čtenář
položí otázku, proč jsme s dodavatelskou firmou nezrušili naši smlouvu.
Tuto věc bychom všichni rádi udělali,
ale naše smlouva s Ministerstvem
kultury nás zavazovala k dodávce
opravy střechy sýpky vybranou a
odsouhlasenou firmou před začátkem
celé akce. A poskytnuté reference a
přípravná jednání před podpisem
smlouvy v nás nebudily pochybnosti
o pozdějších problémech.
S podzimními dny konečně firma
nastoupila k pokračující opravě krovů.
Čekali jsme po letní přestávce
zvýšenou aktivitu firmy, ale častěji než
řemeslníky jsme na sýpce viděli
povlávat plachty, které měly údajně
zabránit promočení sýpky. A deštivý
podzim na sebe nenechal čekat.
V tuto dobu ale naše představy již
byly upřeny na letošní slunný rok, kdy
bude sýpka zastřešená, její červená
barva bude zářit do daleka a naše
sdružení bude pracovat na další etapě
opravy a zpřístupnění památky pamatující bývalou ludéřovskou tvrz. Opraví
se část přízemí, do kterého se umístí
malá expozice o historii a právě
probíhající opravě sýpky, a pokud se
nám při rekonstrukci podaří něco
zajímavého objevit, tak i naše nálezy.
K sýpce se přivede elektřina a po
dlouhé době se opět v jejích prostorách
rozlije světlo žárovek, které tam již
jednou v dobách družstva bylo. Torza
starého rozvaděče, osvětlovacích lamp

a porcelánových izolátorů, jako připomínka uplynulé doby, dodnes visí na
několika místech.
V zimních měsících jsme se do
sýpky nastěhovali s našimi představami
o expozici,
vybaveni lopatami a
kolečky. S každou lopatou suti naložené do koleček jsme se pomalu nořili
do historie budovy. Nutno říci, že
historické archivy nelhaly, když vypovídají o dlouhodobém využívání tohoto
objektu pro zemědělskou činnost.
Nánosy obilného prachu, plev a semen
polních plodin pod podlahou tvořily
místy velmi silné nánosy a je s podivem, že některá semena nebyla schopna
ani po několika staletích schopna zetlít
na humus. A pod touto historickou
pokrývkou času jsme konečně něco
našli. Na jihozápadní straně, pod
obvodovou zdí základů se objevil
zbytek jiných základů, zasahujících
částečně do prostoru sýpky. Možná
budou jednou malou tajuplnou záhadou
sýpky, možná ji časem rozřeší památkáři. Dalším nálezem pod nánosy hlíny
byly úlomky ručně dělaných gotických
cihel zvaných buchty a úlomky
dřevěných šindelů. Dá se přepokládat,
že se tyto dostaly do spodních vrstev
při úplné přestavbě budovy, kdy v ní
nebyla jednotlivá patra, neboť při běžné
opravě střechy by byla střešní krytina
shozena do prostoru kolem sýpky. A
protože od středověku je tento objekt
využíván jako sýpka, pocházejí šindele
a zbytky cihel „buchet“ pravděpodobně
z původního objektu za doby trvání
tvrze. Možná i pamatují pana Ludeře
z Ludéřova, či jeho potomky Jana,
Beneše a Hereše bydlící na ludéřovské
tvrzi se šindelovou střechou.
Čistění prostoru pod podlahami
probíhá i nyní. Po dokončení této činnosti bude podlaha v přízemí částečně
opravena a částečně demontována pro
budoucí pokračování úpravy sýpky.
Dřevěná konstrukce stropu nad prvním
nadzemním podlažím bude na jaře
opravena z Evropského dotačního titulu
LEADER, a pokud se podaří pro letošní rok získat dotace z Ministerstva kultury i Olomouckého kraje, bude dodělá-

na střecha i s odvodněním, obnovena
podlaha na úrovni vazných trámů krovů
a vytvořeno jednoduché schodiště do
těchto prostor. Dřevěné podkrovní
konstrukce budou naimpregnovány
proti dřevokaznému hmyzu a houbám.
V přízemí sýpky se počítá s jednoduchou expozicí historie Ludéřova a
okolí. V této souvislosti se obracíme na
čtenáře se žádostí o zapůjčení či
poskytnutí historických artefaktů
vážících se k této lokalitě, a jejímu
životu a dalších věcí, které by se daly
umístit v budoucím prostoru opravené
barokní sýpky, aby dokumentovaly
historii tohoto kraje. Pokud vlastníte
fotografie a dokumenty vážící se
k historii naší lokality pod Příhonem
a okolí, ale máte k nim citový vztah,
prosíme o jejich zapůjčení pro
vytvoření jejich kopií.
Všichni se již těšíme na prvního
návštěvníka částečně zrekonstruované
sýpky, která je sice rekonstruovaná
z větší části z peněz Ministerstva
kultury, ale i Evropských dotačních
zdrojů, z příspěvků obce Drahanovice a
jednotlivých lidí, ale první peněžitou
injekci rozpadající se stavbě poskytli
návštěvníci předvánočního koncertu
v roce 2008 na podporu opravy sýpky.
Moc si této pomoci vážíme. K velkému
objemu potřebných finančních prostředků na další práce spojené s opravou sýpky, které chceme ještě dále
získávat z různých dotačních a grantových titulů je spojena finanční spoluúčast žadatele. Zde bychom se rádi
obrátili na naše spoluobčany a příznivce se žádostí o finanční podporu dle
možností, která bude využita právě na
krytí požadované spoluúčasti či na
práce a investice, které nemohou být
v dotačních titulech zahrnuty. Předem
děkujeme. Bližší údaje budou sděleny
na informačním letáčku, který připravujeme. Budeme rádi za jakoukoli pomoc. Doufáme, že se nám podaří k radosti nás i vás vzpomínku na historii
Ludéřova a okolí dotáhnout do konce.
Pěkné jarní dny vám za občanské
sdružení „U nás“ přeje
Karel Váňa
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL DRAHANOVICE
Po dlouhé zimě snad již začalo jaro a tím se i přiblížila
aktivní část roku pro naše fotbalisty. Ne, že by přes zimu jen
odpočívali, ale naopak snad poctivě trénovali. Využívali
tělocvičnu v ZŠ v Náměšti na Hané po zlepšení počasí
i hřiště s umělým povrchem v Hněvotíně.
Kádr mužstva zůstal téměř nezměněn, jen Tonda Kment
půjde zkusit fotbalové štěstí do mužstva Hněvotína hrajícího
krajský přebor. O několika posilách se v těchto dnech jedná.
Po kruté porážce v posledním podzimním utkání jsou
šance na postup našeho mužstva do vyšší soutěže velmi
zmenšeny. Přesto věříme, že hráči udělají vše, aby dobře
reprezentovali svůj klub i obec. Trenérem mužstva zůstává
pan Karel Švancara. Domácí zápasy týmu v jarní části:
4. 4. Luká
16. 5. Olešnice
18. 4. Tršice
30. 5. Mladeč
2. 5. Střelice
13. 6. Nové Sady
Také naši žáčci začínají svoji jarní část 4. 4. předzápasem
mužů proti Střelicím. Po podzimní části jsou žáci ve středu
tabulky.
V roce 2010 oslavuje naše TJ Sokol 100 let své činnosti.
V první polovině to byl spolek, který se v obci staral nejen o
cvičení, ale byl i významným nositelem kultury a výchovy
mládeže. Dnes v době televizí, počítačů a jiných
vymožeností techniky jsme rádi za pár nadšenců, kteří se o
chod naší TJ starají. Přesto chceme oslavit výročí 100 let
Sokola v obci nejlépe jak nám budou síly stačit. Bližší
informace k blížicímu se výročí budou prezentovány
obecním rozhlasem a plakáty v obci.

Volejte nebo pište.
Telefon

Valná hromada TJ Sokol

Mezi akce, které plánujeme, patří:
5.6. Dětský den společně s Pohádkovou věží
26.6. Turnaj žáků + zápas mužů s rakouským týmem
+ výstava
24.7. Hodová zábava
25.7. Pohárový turnaj mužů
U každé s těchto akcí bude probíhat doprovodný program.
Věříme, že se občané zúčastní v hojném počtu a přispějí ke
zdárnému průběhu oslav.
za TJ Sokol Drahanovice
Mgr. Jaromír Ostrý

l
Nejkomplexnější úrazové pojištění
l
Celá rodina na jedné smlouvě
l
Slevy až 35%
l
Pojištění nemovitostí /cenu si určíte sami/
l
Zákonné a havarijní pojištění aut /podle koní
l
Úvěry,hypotéky
l
Stavební spoření

ne obsahu/

603 467 165; E-mail: zdenek.navratil@obchod.wuestenrot.cz

zahájila prodej nového ekologického paliva pod názvem ETANOL E- 85.
Díky výhodné ceně (22.90 Kč), společně s velice dobrými jízdními
vlastnostmi si ETANOL E- 85 rychle získává oblibu u řidičů.
Bližší informace na naší čerpací stanici.
Dále nabízíme prodej pneumatik za super jarní ceny již od 750 Kč.
Cena za demontáž, montáž a vyvážení u nás zakoupených pneumatik
je 50 Kč za 1kolo + závaží.
Objednání osobně nebo na tel.585 949 300
Akce myčka stále běží: 4x tankování nad 600Kč - MYTÍ ZDARMA !!
Těší se na Vás kolektiv ČS

