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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Končí období dovolených, končí
i prázdniny věřím, že jste všichni
načerpali za letošního hezkého počasí
nové síly, poznali nová místa a prožili
krásné chvíle se svými nejbližšími.
Hezké počasí umožnilo i nám
plynule pracovat na naplánovaných
investičních akcích.
Mezi ty největší patřila výstavba
garáže pro cisternový automobil CAS
v Drahanovicích a úprava prostoru
před mateřskou školou v Ludéřově.
Garáž je k dnešnímu dni již hotová a
předaná hasičům. Další úpravy celé
budovy jako bude výměna oken,
oprava střechy, nová fasáda a úprava
okolí plánujeme na příští rok. Celkové
náklady činily jeden milion korun.
Také druhá větší investiční akce,
úprava prostoru před mateřskou
školkou v Ludéřově, je již hotova a
3.7.2010 byla při oslavách 100 let
budovy školy předána veřejnosti.
Náklady na celou akci dosáhly jednoho milionu korun. Věřím, že přispěje
hlavně ke zvýšení bezpečnosti našich
nejmenších při cestě do školky. V příštím roce chceme pokračovat výstavbou
přechodu a chodníku.
I plánované menší akce jsou plněny,
ochranná zeď ve školce v Ludéřově,
která spadla v důsledku stáří a náporu
sněhu byla nahrazena dřevěným plotem, byla provedena nová vodovodní
přípojka kulturního domu v Ludéřově,
opraven plot za bytovým domem č.p.
119 v Drahanovicích. Střížovští hasiči
za pomoci obce pokračují v pracech za
kulturním domem, ve Lhotě se připravuje omítnutí volební místnosti.
Do konce roku bude ještě provedena
plynofikace kulturního domu v Ludéřově. Plynofikace, zateplení stropu a
zhotovení nového technického zázemí
kulturního domu ve Střížově. Zde jsme
byli úspěšní a získali jsme dotaci
z programu Leader Regionu Haná.
V době od vydání posledního

Výstavba garáže pro CAS 20 - SDH Drahanovice

Oslavy 100 let školy v Ludéřově

zpravodaje bylo nemalé úsilí věnováno
projektování:
- ČOV a stoková síť je zhotovena
projektová dokumentace, souhlasy
všech dotčených parcel a probíhá vyjadřování dotčených správců sítí a státní správy, abychom byli schopni podat
žádost o dotaci do první výzvy OPŽP.

- Na projektování zasíťování pozemku za kapličkou v Drahanovicích je
proveden výběr projektantů a práce
byly zahájeny.
- Byl zpracován projekt a podána
žádost do programu „Zelená úsporám“
v hodnotě 3,5 mil. Kč na zateplení
mateřské školky v Drahanovicích.
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- Další stavbou pro nejmenší, na
kterou je zpracován projekt a podána
žádost o dotaci přes region Haná jsou
dětská hřiště ve všech částech obce.
- Zpracovaná studie a podána žádost
o dotaci ze Švýcarských fondů na
přestavbu bytového domu č.p. 119
v Drahanovicích na Dům pokojného
(chráněného) stáří, včetně úpravy
dvorní části a parkoviště před budovou
v celkové hodnotě 20 milionů Kč.
- Projekt a podána žádost o dotaci na
opravu kapličky ve Lhotě pod Kosířem. Hodnota 300.000,- Kč.
V letošním, hodně mokrém roce je
možná pro někoho nepochopitelné, ale
je podána žádost o provedení zkušebních vrtů, které budou v blízkosti
stávajícího vodojemu tak, aby jejich
napojení bylo co nejjednodušší.
Náklady 950.000,- Kč.
Zasvěcení vědí, kolik práce a
starostí je s podáním jedné žádosti a
pak s kontrolami a následným závěrečným vyhodnocením, které vlastně
vede k získání finančních prostředků.
Také prodej bytových domů pokračuje plynule podle zákona o prodeji
majetku obce. Někteří nájemníci již
obdrželi návrh kupní smlouvy a mají
půl roku na vyjádření. Ostatní jej
obdrží v co nejkratší době. Dále bude
záležet na jejich rozhodnutí, zda byty
koupí nebo budou svoji bytovou
situaci řešit jinak.
Zastupitelstvo obce si dalo ve svém
volebním programu úkol zajistit
každoročně opravu nebo restaurování
jedné kulturní památky. Letos bylo
restaurováno sousoší Piety ve Střížově
a dne 7.8.2010 bylo za účasti
veřejnosti posvěceno panem farářem.
K dokončení této akce je potřeba zpracovat závěrečné hodnocení, provést

kontrolu na místě a výplatu finančních
prostředků. Celkové náklady jsou
275.000,- Kč a dotace bude ve výší
117.000,- Kč.
Při bouři 1. 5. 2010 byl poničen kříž
na hřbitově v Drahanovicích a musel
být mimořádně opraven. Zde obec
přispěla na opravu a zaplatila částku
34.000,- Kč a farnost ze sbírky přispěla
částkou 5.000,- Kč. Kříž byl slavnostně požehnán v den konání drahanovických hodů 24. 7. 2010 a žehnání
bylo umocněno překrásným koncertem
naší drahanovické Scholy pod vedením paní učitelky Janečkové.
Od dubna, kdy vyšel poslední
zpravodaj se konalo více kulturních
akcí v celé obci, které pořádaly
všechny složky, vždyť život není jen
o práci. Mezi nejnavštěvovanější patřil
Slet čarodějnic pod Černou Věží,
oslava Dne matek, oslava a hasičská
soutěž o pohár sv. Floriána v Ludéřově,
hody ve Lhotě, Pohádková věž i ves
v Drahanovicích, Myslivecké střelby
u Svatopluka. Hodně navštívená byla
oslava 100 let školy v Ludéřově a první
otevření sýpky. Z důvodu špatného
počasí se letos nevydařily hody v Drahanovicích. V této oblasti nás letos
ještě čeká oslava 70tého výročí
založení sboru dobrovolných hasičů ve
Střížově a poděkováním našim seniorům bude vystoupení paní Věry
Martinové v neděli 12.9.2010.
Všem pořadatelům a zainteresovaným na přípravách a konání těchto
akcí děkuji.
Vedení obce nezapomnělo ani
základní školu. Po instalaci nového
odvětrání v kuchyni byla v době prázdnin v další třídě přebroušena a nalakována podlaha, opraveny omítky, obklady a namontována interaktivní tabule.

Podzimní sběr nebezpečných
a objemných odpadů v naší obci
bude proveden v sobotu 9. 10. 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 !
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V letním období se podařilo opravit
část cesty kolem potoka na Kníničky,
v rámci povodňových opatření byl
čištěn potok, ale větší část úkolu leží
na správci povodí toku, kde zatím
podle jejich vyjádření chybí finance.
Olomoucký kraj za naší spolupráce a
za určitých omezení a problémů v dopravě opravil most v Drahanovicích,
zhotovil nový povrch na silnici č. 448
od Rataj a také úsek Loučany Drahanovice.
Vážení spoluobčané toto číslo
našeho zpravodaje je posledním číslem
volebního období let 2006 - 2010. Co
všechno se za tyto roky udělalo, ať už
v investiční výstavbě, tak ve spolupráci
se všemi složkami v naší obci a ve
spolupráci s okolními obcemi mikroregionu Kosířsko a regionu Haná, snad
nejlépe zhodnotíte Vy sami. Věřím, že
o dalším vývoji obce a složení nového
zastupitelstva rozhodnete při volbách
15. a 16. října správně. Přeji Vám
k tomu hodně úspěchu.
Na závěr s koncem volebního
období děkuji všem zastupitelům obce,
členům výborů a komisí, také všem
zaměstnancům obce, knihovnicím,
kronikáři, správcům kulturních domů
za dobrou práci ve prospěch obce, ještě
jednou děkuji všem, kteří v uplynulém
volebním období a nejen v něm, se
podíleli na kulturním, společenském
tak i investičním životě obce, svou dobrou reprezentací přispěli k dobrému
jménu obce Drahanovice. Věřme, že se
z našich úspěchů těší celá obec. Nově
zvoleným členům zastupitelstva přeji
dobrou ruku při volbě starosty a po
celé nové volební období hodně
úspěchů.
Ivo Richter
starosta

OZNÁMENÍ
Obecní úřad oznamuje občanům,
že proběhne výběr poplatku
za stočné.
Drahanovice pondělí 6. 9. 2010
v době od 8.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00
kancelář obecního úřadu
Střížov
úterý 7. 9.2010
v době od 13.45 - 14.30
kulturní dům ve Střížově
Ludéřov
úterý 7. 9. 2010
v době od 14.35 - 15.15
místnost obecního rozhlasu
Lhota p/K
čtvrtek 9. 9. 2010
v době od 14.35 - 15.15
místnost obecního rozhlasu
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Smutný pohled
Smutný pohled, který vyděsil
a asi i zarmoutil mnoho spoluobčanů Ludéřova a Kníniček se
nám naskytl ráno 22.července,
když jsme projížděli kolem
kníničského křížku. Není slov na
chování vandalů, kteří nemilosrdně a hyenisticky polámali a
zničili dvě, před třemi roky zasazené lípy a celé okolí.
Nebuďme lhostejní k těmto
činům, všímejme si okolí a pomožme vždy viníky dopadnout a
potrestat.
Ivo Richter
starosta

INFORMACE O ČINNOSTI RADY OBCE
Je srpen a rád bych Vás poinformoval o práci rady obce
od dubna do 9. srpna. Činím tak jako obvykle, ale tentokrát
bez delšího úvodu, neboť jsem limitován počtem stran a tak
budu stručný.
Rada se sešla celkem 12-krát, 2-krát v dubnu,4-krát
v květnu a 3-krát v červnu, 2-krát v červenci a zatím jednou
v srpnu. Projednali jsme zhruba 80 bodů programu.
Nyní Vás seznámím s nejdůležitějšími závěry z usnesení
rady.
Duben
Rada schválila:
l
Určení výběrové komise pro výběr nového správce areálu
Černé věže. Předseda: Ivo Richter, členové: Ing. František
Faltýnek, Renáta Greplová.
l
Návrh ceny za zhotovení studie na Dům se sociálními
byty čp. 119, Drahanovice. Ing. arch. Iveta Trtílková, Ateliér
ViP Na Bystřičce 26, Olomouc
l
Výběr dodavatele na zhotovení základů garáže a zpevněné
plochy akce „ZBROJNICE“, společnost Ingstol s.r.o. Budovcova 185/21, Bystrovany.
l
Smlouvu o zprostředkování pořadu na oslavy 100 let
výročí založení ZŠ v Ludéřově mezi Obcí Drahanovice a
Agenturou Gong , Na Šibeníku 3, Olomouc.
l
Rozpočtové opatření č: 1/ 2010.
Květen
Rada schválila:
l
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ
Drahanovice 44, příspěvková organizace. Schválila členy do
konkurzní komise za zřizovatele (obec Drahanovice).
Předseda konkurzní komise: Ing. Pavel Polák
Člen komise:
Ivo Richter
Tajemník (zapisovatel):
Vladislava Stejskalová
l
Zadávací podmínky pro výběr dodavatele na stavbu:
Rekonstrukce opěrné zdi a stavba zpevněné plochy před MŠ
Ludéřov“.
l
Výběr, těchto tří stavebních společností, které se účastní
výběrového řízení akce:
„Rekonstrukce opěrné zdi a stavba zpevněné plochy před
MŠ Ludéřov“.
- Paramont s.r.o. Olšany u Prostějova 66
- INGSTOL s.r.o., Budovcova 185/21, 772 00 Bystrovany,
- Michael Šindler s.r.o. Hodonínská 213/3, Olomouc

l
Výsledek výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce
opěrné zdi a nová zpevněná plocha podél zídky před
budovou MŠ v Ludéřově “ společnost: INGSTOL s.r.o.,
Budovcova 185/21, 772 00 Bystrovany.
l
Žádost společnosti Pražské silniční a vodohospodářské
stavby a.s., Dubečská 3228, Praha 10 o schválení objízdné
trasy při realizaci stavby: Rekonstrukce komunikace silnice
III/448 - Drahanovice-Těšetice, termín plnění 1.6. – 28.7.
2010.
l
Přijetí finančního příspěvku 10.000,- Kč z rozpočtu
Olomouckého kraje na opravu cisternové automobilové
stříkačky SDH Drahanovice jako neinvestičního příspěvku,
spolufinancování obce ve výši 10.000,- Kč a přiloženou
Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřené dle ustanovení
§269 odst. 2 zákona Sb., č.513/1991 obchodního zákoníku,
v platném znění.
l
Příspěvek na občerstvení členů a zapisovatelů volebních
komisí ve výši 500,- Kč.
l
Schválení složení konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o jmenování do funkce ředitele ZŠ v tomto složení:
Předseda konkurzní komise: Ing. Pavel Polák
Členové: Ivo Richter, Mgr. Miroslava Utíkalová,
Ing. Zuzana Koláčková, Mgr. Iva Psotová,
Mgr. Miroslava Rajhelová, Jiřina Janečková.
Tajemník: VladislavaStejskalová
l
Rozpočtové opatření č.: 2/ 2010.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Žádost manželů Čajanových o odkoupení p.č. 419/3
v části Lhota p.K., k.ú. Lhota p.K. ve vlastnictví obce
o celkové výměře 8 m².
l
Žádost obce na odkup pozemků p.č. 726/2 a 726/1, k.ú.
Ludéřov od Lesů ČR – část trasy budoucí cyklostezky.
l
Členství obce v MAS regionu Haná.
l
Žádost manželů Fucimánových, Jílová 39, Olomouc
o odkoupení části parcely p.č. 174/3 v k.ú. Drahanovice.
l
Projednání možnosti stavby nového vrtu na pitnou vodu akce „Drahanovice - posilové vrty pro obecní vodovod“ a
podání žádosti o dotaci.
Rada vzala na vědomí:
l
Oznámení ředitelky ZŠ Drahanovice o odstoupení z místa
ředitele školy ke dni 31.8. 2010.
l
Návrh znění Smlouvy o převodu vlastnictví bytu budoucím majitelům.
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l
Výroční zprávu Charity Těšetice za rok 2009.
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Rada vzala na vědomí:
l
Předání jmenovacího dekretu ředitele Základní školy a

Červen
Rada schválila:
l
Oznámení o poskytnutí daru od Olomouckého kraje na
pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JPO SDH,
konkrétně 3 ks kapesní analogové radiostanice.
l
Znění darovací smlouvy k daru od Olomouckého kraje,
3 ks kapesní analogové radiostanice.
l
Dodatek č.3 k pojišťovací smlouvě obce č. 7720290750.
l
Příspěvek obce ve výši 200,- Kč na žáka u příležitosti
ukončení školního roku. Celkem pro 10 žáků – 2.000,- Kč.
l
Stavbu střechy garáže na zbrojnici SDH Drahanovice
zajistí materiálně společnost Střechy Haná, Jiří Látal &Ladislav Rabčák, Areál ZD Slavonín, Olomouc.
l
Program Hodového odpoledne u Černé věže 24.7.2010 vystoupení dechovky Věrovanka a hanáckého lidového
vypravěče, celková cena 17. 000,- Kč.
l
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových č. UZSVM/OOL/
2493/2009- OOLM ze dne 18.6. 2009 a obcí Drahanovice na
pozemek p.č. 236, zastavěná plocha, nádvoří o výměře
35 m², k.ú. Ludéřov - autobusová zastávka Střížov.
l
Žádost Mysliveckého sdružení Drahanovice o pronájem
obecní studny s oplocenou budovou vodárny, umístěné na
pozemcích p.č. 1006/1, p.č. 585 k.ú. Ludéřov.
Rada vzala na vědomí:
l
Inspekční zprávu ZŠ a MŠ Drahanovice ve dnech 6. – 8.4.
2010 a oznámení ředitelky o přijatých a splněných
opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků.
Zamítla:
l
Žádost Pavla Bednáře o vyjádření obce k zastavovací
situaci plánované stavby RD na parcelách č. 100/72, 100/74,
100/ 77, k.ú.Drahanovice.
Rada doporučila OZ ke schválení:
l
Na volební období 2010 – 2014 doporučuje rada, v souladu s zákonem o obcích a s přihlédnutím k počtu obyvatel
obce, 15ti členné zastupitelstvo obce.
l
Rozpočtové opatření č. 3/ 2010.
l
Schválení koncepce výstavby Domu pokojného stáří
rekonstrukcí bytového domu č. 119 dle studie ing. arch. Ivety
Trtílkové a podání žádosti o dotaci.
Červenec
Rada schválila:
l
Územně plánovací dokumentaci Petry Dostálové,
Jánského 426/12, Olomouc, k plánované stavbě RD v části
Ludéřov na pozemku p.č. 691/35, 691/ 36, 689/36, k.ú. Ludéřov v části Ludéřov a povolení k napojení na obecní
vodovod.
l
Záměr stavby manželů Igora a Marty Potůčkových,
Teličkova 2, Přerov, k plánované stavbě RD na pozemku č.
100/42, k.ú. Drahanovice, v části Drahanovice.
l
Výběr nového interního auditora pro obec - Ing. Ondráček
Karel, poradce č.1662.
l
Žádost Jaroslava a Jany Ptáčníkových, Střížov o povolení
obce ke stavbě plynové přípojky k jejich RD, Střížov 19.
l
Kupní smlouvu č. 101 493 1021 na odkoupení pozemku
p.č. 18/5, k.ú. Lhota p.K. v části Lhota p.K., typ plocha,
nádvoří o celkové ploše 280 m² za celkovou cenu 21.370,Kč mezi PF ČR a obcí.
l
Příspěvek obce ve výši 500,- Kč na dárkový balíček, jako
cenu na fotbalový turnaj TJ Sokol Drahanovice.
l
Postoupení žádosti Jiřiny Dudkové, Blatec 127, o změnu
územního plánu v části obce Ludéřov na pozemku p.č. 71,
k.ú. Ludéřov o výměře 2 197 m² z původního určení orná
půda na určení stavební parcela z důvodu plánované stavby
RD do II. změny ÚP obce v roce 2011.

mateřské školy Drahanovice 44 pí Mgr. Lence Trávníčkové.
Srpen
Rada schválila:
l
Výběr oslovených firem, složení výběrové komise a
zadávací podmínky na stavbu „Chodník ke Zlaté stružce“
v Drahanovicích takto:
Oslovení dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
Jedná se o :
- OL-TRADE, společnost s ručením omezeným,
Olomouc, Za Rybníčkem
čp.231, 783 49 Lutín,
IČO 00534951
- INGSTOL s.r.o., Budovcova 185/21, 772 00 Bystrovany,
IČO 25391861
- TOMA Olomouc, a.s., Husitská 150/9, 779 00 Olomouc,
IČO 25394967
Hodnotící kritéria:
Hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky bude
nejnižší nabídková cena.
Předpokládaná lhůta splnění veřejné zakázky:
- Předpokládaný termín zahájení prací: 01.09.2010
- Dokončení prací nejpozději do:
15.10.2010
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
Předseda komise: Ing. František Faltýnek
Členové: Ivo Richter, František Navrátil, Josef Žák,
Ing. Pavel Polák,
l
Výběr projektanta na zasíťování plochy pro stavbu RD
v Drahanovicích za kapličkou p.č. 597/1, PROTECH,
spol.s.r.o., Nový Bor, celková cena nabídky 137.066,- Kč bez
DPH.
l
Rozpočtové opatření č.4/ 2010.
l
Podání žádosti obce o poskytnutí dotace ze Švýcarských
fondů na Dům pokojného stáří, Drahanovice 119.
l
Žádost Ing. Františka Faltýnka, Střížov 32 o vyjádření
obce k plánované stavbě střechy terasy.
Milí čtenáři, rád jsem se s Vámi setkal prostřednictvím
našeho Zpravodaje a přeji Vám, naší radě a zastupitelstvu
hodně úspěchů a pěkný zbytek léta.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

Sbírka rozhledna Velký Kosíř
Mikroregion Kosířsko vyhlásil k získání finančních prostředků pro
výstavbu rozhledny na Velkém Kosíři veřejnou sbírku.
Sbírka je prováděna do 31.12.2011, formou:
· pokladničkami
· sběracími listinami
· prodejem „schodů“ na rozhlednu
Cena schodu je navržena podle jeho čísel.
Schody č. 1 a 201 (první a poslední) cena 50.000,- Kč
schody č. 10 a jeho násobky (20 schodů) cena 20.000,- Kč
jednotlivé zbylé schody (195 schodů) cena 10.000,- Kč
Prodané schody budou označeny tabulkou se jménem „majitele“
schodu.
Za naši obec je pokladnička umístěna ve vestibulu Obecního úřadu
a na Černé věži. K využití sběracích listin a koupi schodu musí
občan na Obecní úřad do Těšetic, kde je sídlo Mikroregionu.
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Matriční úřad:
Svatba u Menhiru nad Ludéřovem
05.06.2010 - Martina Bajerová, Olomouc
- Martin Lojda, SRN
Svatba u Černé věže
17.07.2010 - Markéta Michlová, Prostějov
- Tomáš Alexa, Prostějov

Sbor pro občanské záležitosti
Vítání občánků 23. 5. 2010
Jakub Snášel
Jan Hofschneider
Johana Švecová
Karolína Kučerová
Martin Koudelák
Josef Pospíšil

Střížov
Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Ludéřov
Ludéřov

Sbor pro občanské záležitosti obce Drahanovice
srdečně zve občany na

VII. SETKÁNÍ SENIORŮ
pod Černou věží v Drahanovicích,
které se uskuteční v neděli 12. září 2010 v 15 hodin.
PROGRAM:
15.00 – pásmo žáků základní školy
16.00 - 17.30 – koncert country zpěvačky
VĚRY MARTINOVÉ
Na závěr seniorská tombola
Svoz účastníků a občerstvení zajištěno.

Svoz úèastníkù autobusem:
14.00 Drahanovice - Nová zastávka ÈSAD
14.05 Drahanovice - obecní úøad - zastávka ÈSAD
výstup u Èerné vìe
14.15 Lhota pod Kosíøem - zastávka ÈSAD
výstup u Èerné vìe
14.30
14.35
14.45
14.50

Drahanovice - mateøská škola - zastávka ÈSAD
Knínièky na rozcestí (u Køíe)
Ludéøov - zastávka ÈSAD
Støíov - zastávka ÈSAD
výstup u Èerné vìe

V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní v kulturním domì ve Støíovì, co by bylo zveøejnìno opakovanì hlášením obecního rozhlasu.

ČERNÁ VĚŽ
JAK PROBĚHLO HODOVÉ ODPOLEDNE...
V sobotu 24. července se uskutečnilo v areálu pod Černou
věží již sedmé hodové odpoledne. Na jeho začátku představil
pan starosta rakouského granátníka a markytánku z období
napoleonských válek. Uvedené historické postavy
představovali manželé Žváčkovi z Ludéřova – členové klubu
vojenské historie s názvem „Leopold Joseph Maria von
Daun“ – 59. regiment Zlaté hory, který se zabývá obdobím
napoleoniky, tj. léta 1795-1820.

Krátké vystoupení bylo pozvánkou na příští hodové
odpoledne, na kterém by měla proběhnout bitva o Černou
věž za přítomnosti 15 až 18 vojáků. Manželé Žváčkovi
tímto zároveň oznamují, že do řad regimentu rakouských
granátníků rádi přijmou další nové členy. Věk ani pohlaví
nerozhoduje, důležitý je zájem o vojenskou historii.
Podrobné informace o členství v klubu podá p. Žváček
na tel. 737 601 098. Do budoucna se chystá v Ludéřově
rekrutní místo pro nové uchazeče o členství ve vojenském
klubu rakouských granátníků.
Co se týče počasí, tak to letošnímu hodovému odpoledni
příliš nepřálo, což se odrazilo i na počtu návštěvníků. Ale ti,
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kteří přišli, vytrvali. Místy i schováni pod deštníky
naslouchali tónům dechové hudby Věrovanka v jejím téměř
tříhodinovém programu, doplňovaném vystoupením
lidového vypravěče. Návštěvníci si mohli v malém
jarmarku zakoupit medovinu, medovou kosmetiku a další
medové výrobky, zdravotní náramky a srdíčka fy Energetix
odstraňující bolest a různé bytové doplňky a bytovou
kosmetiku zn. Dedra.
POZVÁNKA NA VÝSTAVY
V nejvyšším patře Černé věže skončila výstava
pozvánek na hasičské plesy pana Aloise Vláčila – majitele
hasičského muzea z Olšan. Vystavené exponáty z minulého

Charitní pečovatelská
služba v Drahanovicích
nyní dostupnější
Již bezmála dva roky pro vás a vaše
blízké v obci i okolí zajišťujeme
pečovatelskou službu. Máme radost
z toho, že od června 2010 se můžeme
na péči poskytovanou zaměstnanci
Charity Olomouc lépe připravovat
z nového zázemí na faře v Těšeticích.
Pro obyvatele Drahanovic se ale nic
zásadního nemění; naopak díky novému zázemí v opravených prostorách
můžeme zajišťovat tuto domácí službu
u většího počtu občanů a můžeme
zajíždět i do obcí, kde jsme dosud
službu neposkytovali. Mimo investice
do rekonstrukce a vybavení pečovatelské „buňky“ jsme totiž v rámci
„evropského“ investičního projektu
připraveni navýšit počet pracovních
úvazků pro pečovatelky, pokud zájem
o tuto formu pomoci i nadále poroste.
Pečovatelky pomáhají dospělým
lidem a seniorům, kteří vzhledem ke
svému věku, nemoci či tělesnému
handicapu potřebují pomoc jiné osoby
tak, aby mohli důstojně žít ve své
domácnosti. Dále se snaží zachovávat
jejich sociální vazby (kontakt s přáteli,…), podporovat jejich běžný
způsob života a dodávat psychickou či
duchovní podporu v jejich životní
situaci. Chceme také odlehčit rodině
při péči o osobu blízkou a umožnit tak
setrvání uživatele v jeho přirozeném
prostředí domova. Službu lze poskytovat až do konce života uživatele.
V současnosti máme na Těšeticku
uzavřenu smlouvu s jedenácti klienty,
dva z nich jsou z Drahanovic. Při péči
klademe důraz na individuální přístup,
zachování důstojnosti a úcty.
Poskytované činnosti:
l
pomoc při zvládání běžných úkonů
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i předminulého století připomínaly svou zdobností spíše
svatební oznámení, stály opravdu za shlédnutí.
Další a letos již poslední výstava na Černé věži byla
zahájena vernisáží v pátek 20.8. v 17.00 hodin. Výstava
Jany Musilové a Zdeňka Vévody z Drahanovic s názvem
HRAČKY A ZNAČKY shrnuje dosavadní dílo obou
mladých autorů napříč uměleckými druhy – od kreseb a
grafického designu přes objekty až po fotografie či
videoart.
Vaše návrhy a podněty ke kulturním programům v areálu
Černé věže přivítám na tel. 733717769 nebo e-mailu
cernavez@obecdrahanovice.cz.
Za Černou věž Jana Cilečková

péče o vlastní osobu (pomoc při
úkonech osobní hygieny, pomoc při
použití WC, pomoc při základní péči
o vlasy a nehty)
l
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (pomoc při přípravě
jídla a pití, příprava a podání jídla a
pití, dovoz či donáška jídla)
l
pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc při velkém úklidu
domácnosti, běžné nákupy nebo
pochůzky, běžný úklid a údržba
domácnosti, donáška vody, topiva a
topení, velký nákup, praní a žehlení
ložního prádla)
l
zprostředkování kontaktu se společností (doprovázení k lékaři, na veřejné
instituce)
l
zapůjčení kompenzační pomůcky
Základní úkony jsou účtovány
částkou 100,- Kč/hod., a to dle skutečně spotřebovaného času; je-li výkon
kratší než hodinu, platí se poměrná
část z ceny. Pouze za dovoz či donášku
jídla účtujeme částku 20,- Kč. Zapůjčení kompenzačních pomůcek se platí
dle zvláštního ceníku. Pečovatelskou
službu lze financovat z tzv. příspěvku
na péči, který potřebným případně
pomůžeme vyřídit.

Čas potřebný pro přesun pracovníka
k uživateli se počítá podle pásma
vzdálenosti mezi střediskem pečovatelské služby a místem uživatelova
bydliště.
Více informací naleznete na
www.olomouc.charita.cz/socialnisluzby-STH nebo Vám je ráda podá
Mgr. Ema Malohlavová, koordinátorka služby. Informativní schůzku
lze uskutečnit dle potřeby buď u nás
v Těšeticích či ve vaší domácnosti, kde
budeme službu poskytovat.
Rekonstrukce zázemí pro službu na
faře v Těšeticích a další části projektu
byly spolufinancovány z Regionálního
operačního programu Střední Morava,
rozpočtů obcí (mj. i Drahanovic) a
darů občanů prostřednictvím Tříkrálové sbírky.
Kontaktní osoba:
Ema Malohlavová, DiS. - koordinátorka Charitní pečovatelské služby Těšetice 6, tel.: +420 736 764 796
ema.malohlavova@olomouc.charita.cz
Mgr. František Jemelka
koordinátor ROP, asistent PR
+420 736 764 810
frantisek.jemelka@olomouc.charita.cz
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Z ČINNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI DRAHANOVICE A PASTORAČNÍ RADY
I Římskokatolická farnost se aktivně
zapojuje především do kulturního dění
v naší obci. Pro ty, kteří se o činnost
farnosti zajímají jen okrajově, bychom
chtěli tímto připomenout jaké hlavní
akce v letošním roce ve farnosti proběhly, ale i přiblížit aktivity, které se do
konce letošního roku připravují.
Jako každoročně proběhla u příležitosti oslav patrona hasičů sv. Floriána
mše svatá v kapli Panny Marie Růžencové v Ludéřově a o týden později 15.
května jsme oslavili hodové oslavy ve
Lhotě pod Kosířem mší svatou v kapli
Nanebevstoupení Páně za hojné účasti
místních obyvatel i přes částečnou
nepřízeň počasí. Hodové oslavy pokračovali v měsíci květnu i ve Střížově,
které jsme oslavili taktéž hodovou mší
svatou v kapli Navštívení Panny Marie
v sobotu 22. května.
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v neděli 23. května na Slavnost
Seslání Ducha svatého jedno dítě
z farnosti a téhož dne byla uspořádána
pěší pouť na Májovou pobožnost ke
kapličce Panny Marie Lurdské na
Kosíři, kde se každoročně schází věřící
z okolí Kosíře. Pouť byla zahájena
v Kníničkách a přes Lhotu pod
Kosířem a Gabrielov dorazili úspěšně
poutníci k vytouženému cíli. Účast na
této pouti nebyla hojná, ale velké díky
patří především starším, kteří se
rozhodli, že tuto snad novou tradici
osobně podpoří, především proto, aby
dali osobní příklad mladším generacím.
Na poděkování za končící školní rok
uspořádal duchovní otec farnosti na
konci měsíce června pro děti a zájemce
z řad rodičů výlet. Děti, kteřé se
účastnily, byly nadmíru spokojeny,
protože navštívili zajímavé Průmyslové
muzeum v Mladějově, kde se jim

nejvíce líbila dvouhodinová jízda
parním vláčkem po úzkorozchodné
železnici a po této nostalgické jízdě a
vydatném obědě navštívili všichni
poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích
u Jevíčka, kde byl prohlídkou a mší
svatou celý výlet zakončen.
Pro starší spoluobčany byl oblastní
Charitou Těšetice uspořádán výlet do
Čech pod Kosířem a pouť na Svatý
Hostýn. Obou těchto akcí se účastnilo
mnoho našich farníků, kteří byli s programem nadšeni a domů si pokaždé
přivezli několik neopakovatelných a
nezapomenutelných zážitků.
I v obci Drahanovice proběhly hodové oslavy. Tradiční slavnostní mší
svatou jsme oslavili svátek apoštola sv.
Jakuba v neděli 25. července ve farním
kostele a v odpoledních hodinách proběhlo na hřbitově Žehnání opraveného
kříže, který byl zrekonstruován za
nemalé finanční podpory všech spoluobčanů ve sbírce, kterou farnost
uspořádala. Hodové oslavy byly zakončeny koncertem Scholy Drahanovice
opět ve farním kostele za hojné účasti
místních i přespolních posluchačů, kteří
byli vyvrcholením hodových oslav
velmi unešení.
V sobotu 7. srpna proběhlo Žehnání
zrestaurovaného sousoší Piety ve
Střížově za krásného hudebního doprovodu Hanácké dechovky Olomouc
s průvodem ke kapli Navštívení Panny
Marie a následnou mší svatou s úmyslem nejen na poděkování, že se obci
podařilo zrestaurovat další církevní
památku a dědictví našich předků.
Děti zakončily letošní prázdniny
týdenním letním křesťanským táborem
na skautské chatě v Domašově nad
Bystřicí, který každoročně pořádají
nejen pro věřící děti školou povinné,

jejich starší kamarádi, kteří tuto
povinnost již mají za sebou. Zde měli
všichni možnost zažít pěkné chvíle
v krásném a klidném prostředí Oderských vrchů a načerpat nové síly do
začínajícího školního roku.
V srpnu se konaly hodové oslavy
svátku sv. Bartoloměje v Kníničkách,
kde v místní kapli proběhla v sobotu
21. srpna mše svatá. V měsíci říjnu jste
všichni zváni na sobotu 9. října do
Ludéřova na mši svatou na oslavu
svátku Panny Marie Růžencové. O tom
jak to bude v době adventní a vánoční,
Vás budeme včas informovat.
Mši svatou mají všichni možnost
navštívit po celý rok ve farním kostele
každý pátek v odpoledních hodinách a
v neděli tradičně ráno v 7.30 hodin.
Pokud se chcete dozvědět více informací o aktivitách a dění ve farnosti a
mít přehled o probíhajících a připravovaných akcích, můžete navštívit
webové stránky:
www.farnostdrahanovice.estranky.cz.
Odkaz na tyto stránky je umístěn i na
stránkách obce.
Pastorační rada farnosti Drahanovice

Sousoší Piety ve Střížově

Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010
V tomto školním roce bylo na škole
70 žáků. Ve škole – kromě výuky –
proběhly v průběhu roku různé akce,
soutěže:
l
Fungovaly za velkého zájmu 4
kroužky: počítačový, výtvarný, sportovní a pěvecký.
l
Využili jsme možnosti odběru
dotovaného školního mléka – odebírala
téměř polovina žáků. Téměř všichni
žáci se přihlásili na jaře k odběru ovoce
či zeleniny nebo džusu v rámci akce
Ovoce do škol – pro žáky 1. stupně
zdarma.
l
Opět probíhala 1x týdně pro přihlášené žáky výuka náboženství –
nepovinný předmět.
l
Dobře pracovala pobočka ZUŠ
Litovel, paní učitelka Janečková

Slavnostní ukončení školního roku
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připravila ve spolupráci s učitelkami
ZŠ několik úspěšných vystoupení
k různým příležitostem a vedla pěvecký
kroužek.
l
Žáci 2. - 5. ročníku se zúčastnili
matematické soutěže Klokánek.
l
Žáci 5. ročníku se zúčastnili Matematické olympiády.
l
Před vánocemi 2009 jsme v KD ve
Střížově uspořádali již tradiční veřejné
vystoupení dětí – Mikulášskou besídku.
l
Další veřejné vystoupení bylo u Černé věže ke Dni matek v květnu 2010.
Též se žáci několikrát ročně podíleli na
kulturním vystoupení na akcích SPOZ.
l
Vyslechli (a žáci se aktivně se účastnili) výchovného koncertu skupiny
Marbo, shlédli a zazpívali si v pořadu
Zpívánky. I toto je součást všeobecného
kulturního rozvoje dětí.
l
Žáci 1.- 4. ročníku absolvovali
plavecký výcvik, opět velmi úspěšně.
I několik začátečníků koncem roku
přeplavalo bazén bez pomůcek, pokročilí téměř všichni.
l
Již tradičně byl uspořádán ve
spolupráci s obcí na jaře sběr starého
papíru, část nasbírali přímo žáci, větším
dílem přispěli občané a pracovníci obce
zajistili svoz z vesnice ke škole.
Finanční výtěžek však byl zase o něco
menší než v minulých letech.
l
Výtěžek ze sběru papíru jsme použili
na Mikulášskou nadílku pro žáky,
odměny pro vítěze různých soutěží, na
Den dětí, trojboj, doplatky na jízdné na
soutěže a exkurze.
l
Pro žáky byly uspořádány školní
kola recitační a dopravní soutěže, na
Den dětí orientační závod.
l
V každé třídě jsou umístěny koše na
tříděný odpad (papír, plasty, ostatní
směsný odpad a nápojové kartony),
všichni žáci jsou poučeni o nutnosti
třídit odpad, o využití druhotných surovin atd. V rámci ekologické výchovy a
svátku Dne Země jsme uspořádali pro
žáky výchovně vzdělávací dopoledne

Poznej svého psa

plné her a soutěží z oblasti ochrany
životního prostředí.
l
Koncem školního roku proběhly
tradiční výlety: žáci 1.-2. ročníku
navštívili historický areál na Bouzově,
žáci 3.-5. ročníku si prohlédli hrad ve
Šternberku, ochutnali Těšíkovskou
kyselku a vyzkoušeli si svou odvahu a
šikovnost v lanovém centru v Olomouci.
l
Zúčastnili jsme se výtvarných
soutěží Svět očima dětí a Pomáhat a
chránit. Žáci z výtvarného kroužku a
ŠD se také podíleli na výzdobě škol.
l
Všichni žáci absolvovali projekt
Zdravé zuby, zaměřený na péči o chrup
a znalosti v tomto oboru.
l
Žáci 4. ročníku absolvovali dopravní
kurz zaměřený na cyklistiku, seznámili
se se základními dopravními předpisy
(a zvládli zkušební testy), absolvovali
jízdu zručnosti.
l
Během školního roku žáci průběžně
využívali počítačovou učebnu a pracovali s výukovými programy, plnili
zadané úkoly (vyhledávání informací
na internetu apod.), počítače též v hojné
míře využívali žáci školní družiny.
V počítačovém kroužku se žáci seznamovali se základy práce na počítači.
l
Děti ze školní družiny si během roku
uspořádaly několik větších odpoledních
akcí, také byly na krátkém výletě
v dětském areálu s minigolfem v Luběnicích a před Velikonocemi navštívily
kamarády z družiny ze Senice na Hané.
l
Žáci 2.-5. ročníku se zúčastnili
ekologických programů ve středisku
Sluňákov v Horce nad Moravou.
l
Již tradičně se všichni žáci zapojili
do školního projektu Velikonoční
krášlení, kde se seznámili nejen s velikonoční tradicí, ale připravili si něco
dobrého na zub a zhotovili velikonoční
dekorace.
l
Všichni žáci se zúčastnili přednášky
Poznej svého psa a seznámili se se
správným chováním lidí vůči psům.

l
Na závěr školního roku proběhlo
slavnostní rozloučení žáků se školou na
obecním úřadě za přítomnosti pana
starosty a členek SPOZ. Nejlepší žáci
z každé třídy byli odměněni knihou
s věnováním. Byli to:
1. ročník: Mirek Srovnal, Nikolka
Sloupská, Patrik Novotný
2. ročník: Terezka Vychodilová,
Eliška Čecháčková,
Honzík Sajbrt
3. ročník: Nikola Zapletalová
4. ročník: Ondra Látal,
Nikola Bartková,
Míša Rychterová
5. ročník: Jakub Kadlec,
Nela Vydrželová,
Kamila Piterková
Letos je 16 žáků 5. ročníku, kteří
naši školu opouštějí. Tři přechází na
osmileté gymnázium a 13 žáků na 2.
stupeň základní školy v Náměšti na
Hané. Přejeme jim hodně úspěchů,
spokojenosti a nové kamarády a již se
těšíme na 13 nových prvňáčků, kteří
nastoupí v září!
Jak jistě již mnozí víte, dosavadní
ředitelka Jarmila Pospíšilová se na
vlastní žádost vzdala fukce k 31.8.
2010 a obec v červnu uspořádala
konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
Drahanovice, příspěvkové organizace s nástupem 1. 9. 2010. Sedmičlenná konkurzní komise (1 zástupce
KÚ – odb.školství, 1 zástupce České
školní inspekce, 1 odborník státní
správy v oblasti školství, 2 členové
komise určení zřizovatelem, 1 člen
školské rady a 1 člen příslušné
příspěvkové organizace) vybrala v konkurzním řízení ze dvou uchazečů Mgr.
Lenku Trávníčkovou z Náměště na
Hané.
Přeji jí mnoho úspěchů a elánu,
zvídavé a ukázněné žáky a spokojené
rodiče.
Jarmila Pospíšilová, ředitelka ZŠ

Vítězové v trojboji
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Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010 v Mateřské škole v Drahanovicích
Největších úspěchů jsme dosáhli při
rozvíjení samostatnosti, posilování
sebedůvěry a sebevědomí dětí a
v oblasti dramatické výchovy. Důkazem toho je divadelní představení
„Sněhurka a sedm trpaslíků“, které děti
sehrály pro kamarády z MŠ Ludéřova,
rodiče i širší veřejnost. Předvedly
úžasné výkony a prezentovaly se jako
samostatní odvážní jedinci se smyslem
pro humor a zodpovědnost.
K tomuto se však děti dopracovávaly
postupně. Již při prosincové návštěvě
čerta a Mikuláše ve školce prověřovaly
svoji odvahu, kterou následně zúročily
při vystoupení pro rodiče s názvem
„Kouzelná zahrádka“. Zde již odvážně
tančily, přednášely i hrály pohádky či
scénky. Jezdili jsme do kina Metropol
v Olomouci na pohádky. Nejhezčí byla
„O chytrém Honzovi a princezně
Rozárce“v podání divadla Litvínov.
K nám do školky zavítalo divadlo
Sluníčko a předvedlo tři maňáskové
pohádky. Poté se rozvinul zájem dětí
o maňáskové pohádky natolik, že jsme

pak hráli všichni a často. Koncem
školního roku některé děti téměř
samostatně hrály jednoduché pohádky.
Rádi jsme také docházeli za kulturou
do základní školy. Například na koncert
skupiny „MARBO“, „Zpívánky“ nebo
„Devatero pohádek“. Zde se děti
setkávají se svými kamarády, sourozenci i pedagogy, kteří jim pak při
nástupu do 1. třídy nejsou již úplně
neznámí. Předškolní děti navštívily
prvňáčky přímo ve vyučovací hodině,
což posílilo jejich důvěru v prostředí
školy a začaly se těšit na nástup do
1. třídy. Zájem a snaha dětí spolu
s kladným přístupem ředitelky školy
k nákupům výtvarných potřeb, napomohl k dosažení dobrých výsledků
v oblasti výtvarné.
Při oslavách MDD se děti vydováděly v soutěživých hrách stejně jako
při školním lednovém karnevale masek
a při pěším výletě za vláčky do Střížova
prokázaly svoji tělesnou zdatnost.
I v tomto školním roce proběhl
nácvik evakuace školy v případě ohro-

Vystoupení dětí MŠ

žení a setkal se nebývalým ohlasem
u dětí. Až do konce roku si hrály na
hasiče. Tohoto zájmu jsme využily pro
další výchovnou práci s dětmi.
Naše „zlaté“ maminky pekly dětem
v průběhu roku sladké odměny a
překvapení za vystoupení nebo jako
dárek od velikonočního zajíčka. Ve
spolupráci s rodiči se nám podařilo
zařadit všechny - až na jedno dítě - do
logopedické poradny a tak zintenzivnit
nápravu jejich výslovnosti.
Školní rok 2009/2010 děti zakončily
bravurním předvedením humorné scénky „První den ve škole“, s níž se ukázaly panu starostovi a zástupcům Sboru
pro občanské záležitosti, kteří jim přišli
popřát hezké prázdniny a předat malý
dáreček do školy.
My, dospělí, končíme snad tím, že
do příštího školního roku přijdeme
s elánem a zakoupíme dětem další
maňásky, dětské encyklopedie a vrhneme se znovu do práce.
Eva Antlová

Taneční vystoupení dětí MŠ

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
V posledních týdnech se hodně mluví o velkých
povodních v různých částech naší republiky a při té příležitosti o obětavé pomoci a často o hrdinství hasičů
profesionálních a dobrovolných. Bohužel mnoho takovýchto činů zůstává v anonymitě, jsou považovány za
samozřejmost. Ti však, kteří jsou aktéry často těžkých životních zkoušek ví, o čem to je.
Jednotky našeho okrsku (SDH Drahanovice, Ludéřov a
Střížov) vyjely 21. května na pomoc povodní zdevastovaným Troubkám. Pracovalo tam ve dne v noci postupně 28
členů jednotek a poslední se vraceli 24. května. Pro některé
to byl první zásah u povodní takovéhoto rozsahu.
Hodně z nich bojovalo s velkou vodou už v roce 1997 a
2002. Pomáhali dobrovolně. A uznání jejich práce v letošním roce od vedení okrsku SDH, představitelů obce a
krajského hejtmana potěšilo. Podle jejich slov myslím, že
pro ně je podstatnější, že mohli pomoci lidem v nouzi.
Pozorný čtenář si teď asi položí otázku, proč na povodně
nevyjely všechny čtyři jednotky. Okrsek SDH (organizace,
která v obci zastřešuje všechny sbory) nemůže nechat obec
bez takzvaného zpětného odřadu, tedy jednotky, která je

Troubky, květen 2010

připravena pro zásah v obci v případě potřeby. A ten úkol
plnil SDH Lhota p. K.
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Nyní připravuje okrsek jednání sborů, kde se rozhodne,
jakou finanční částku zašleme na podporu postiženým
povodní. V minulosti jsme tak učinili prostřednictvím
společnosti Adra.
Na povodních byla otestována připravenost lidí, tak i
techniky. Ta je oproti našim hasičům v pokročilém seniorském věku, přesto však díky pravidelné údržbě a péči i ona
celkově obstála.
V obnově výstroje a výzbroje je nám velmi nakloněna
obec. Díky požadavku na dotaci na Olomoucký kraj,
obdržela obec darem pro své sbory 3 soupravy radiostanic,
které jsou kompatibilní s těmi, které používají profesionální
hasiči. Dobře se osvědčily speciální nepromokavé hasičské
oděvy pořízené z dotace Olomouckého kraje a obce, stejně
jako zásahové obleky a boty od Hasičského záchranného
sboru ČR. Také na opravu cisternové stříkačky CAS obec
získala dotaci 10.000,- Kč od Olomouckého kraje a dle
dohody poskytla stejnou částku.
Když jsem už u techniky a výstroje nemohu nezmínit
nově vybudovanou garáž pro hasičskou cisternu SDH
Drahanovice. Zde investovala obec a ruku k dílu přiložili
také domácí hasiči ve všech etapách stavby. Myslím, že se
nám na obci celkem daří získávat dotace nejen pro činnost
JPO (jednotek požární ochrany SDH), ale i do podstatné
části investičních akcí. To je ale obsahem úvodníku starosty
obce.
Obecně vzato naše sbory pracovaly na údržbě a výstavbě
obecních zařízení a techniky. Ve Střížově jsme celkově
upravili a vybetonovali vjezd do garáže a s pomocí obce
dokončili opravy Avie. Za kulturním domem intenzívně
stavíme nové podium a kamenné ohniště tak, aby bylo vše
hotovo do 4. září, kdy sbor bude slavit 70 let výročí svého
založení.
V Ludéřově průběžně a intenzívně pracuje sbor na
zlepšování zázemí areálu ve Vale. Na nové skluzavce a
houpačce si mohou děti zařádit a nechat tak vydechnout své
rodiče u vychlazených nápojů.
Ale teď od práce k zábavě. Sbory našeho okrsku se podle
svých možností zapojovaly do soutěží v hasičském sportu.
V květnu jsme společně s okrskem Náměšť na Hané
připravili a absolvovali kolo okrskové. Zde zvítězil Střížov a
ten nás poté reprezentoval a vcelku úspěšně na kole
okresním v Tršicích. Dále naše sbory 26. června poměřily
síly na pohárovce ve Střížově. Putovní pohár si odvezli bratři
z Odrlic. Síly v mnoha soutěžích měřili i ludéřovští. Rok od
roku se zlepšují a na konci července vybojovali v Třebčíně
jejich putovní pohár. Nechci unavovat čtenáře podrobným
výčtem naší účastí na ostatních soutěžích. Lapidárně řečeno,
soutěžíme rádi a rok od roku pracujeme na zlepšování
výkonu sportovců i techniky. Ještě nesmím zapomenout na
práci našich nově vyškolených rozhodčích hasičského
sportu. V čele s již v tomto oboru matadorem Ing. Pavlem
Navrátilem si zapískali Vilda Žampach, David Malý a Mirek
Žižka dokonce na okresní soutěži. Díky jim za jejich přístup,
neboť život rozhodčího je především řehole. Je jich jako
šafránu, jsou žádáni na množství soutěží, které probíhají
výhradně o víkendech.
V úvodu jsem se zmiňoval o zásahové činnosti sborů.
Nejspíš by mi bratr Ing. Pavel Navrátil, jako náš vrchní
hmyzobijec neodpustil, kdybych se nezmínil. Teď vážně.
Jednotka ludéřovských je v tomto odborně vyškolena a
vybavena řadou praktických zkušeností. Disponuje speciální
technikou (od obce) a jako taková je zařazena v integračním
záchranném systému mezi 26 jednotkami v Olomouckém
kraji. Naposledy zasahovali ve Střížově a v Drahanovicích a
právě zde si Pavel N. připomněl, jak chutná sršní žihadlo.
Naše sbory průběžně pořádají pro veřejnost (a pro sebe)
taneční zábavy a různá posezení. Velký úspěch měla v srpnu

Okresní soutěž Tršice

Pohárová soutěž Střížov

Pohárová soutěž Třebčín

I. Gril párty ve Střížově, kde se peklo sele. Jak jsem podotkl,
další podobné podniky jsou v plánech sborů. Drahanovští
připravili svoji pohárovku a taneční zábavu 21.srpna. Ve
Lhotě proběhlo dětské soutěžní odpoledne a další pěkné akce
pro děti a dospělé, které starostka sboru Lenka Vláčelová
organizuje na vysoké úrovni.
Je přehršel toho, co jsme v tomto létě absolvovali a co
ještě připravujeme. A tak jen v závěru a krátce. Často kooperujeme s obcí při přípravě a zajišťování kulturních akcí.
Naposledy při oslavách 100 let národní školy v Ludéřově,
hodech v Drahanovicích a žehnání restaurovanému baroknímu sousoší piety ve Střížově.
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Přeji všem našim hasičským spolkům, aby se jim nadále
dobře dařilo a za výbor okrsku a také za sebe děkuji všem za
vše, co vykonaly pro obec a své organizace.
Tentokrát se s Vámi rozloučím starobylým hasičským
pozdravem a heslem a přeji všem pěkný zbytek léta.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci !
Ing. František Faltýnek, náměstek okrsku
SDH Drahanovice a starosta SDH Střížov

FEJETON

Úryvek z oznámení o výjezdu JPO
„Dneska sme vejiždělě k zásaho v Drahanovicich v době
meze 18.36 hod - 19.43 hod. Belo to o hrobařa, menoje
se Rudolf Švec, Drahanovice 164 (na Lázince, kósek od
Lojzika Švancarovyho). Likvidovale sme tam sršně. Měl
na dvoře břizo, terminálni véhon ořezané, instalovanó na
něm budko pro ptáke z třešňovyho špalko. Dostale se mo
tam sršni. Zlikvidovale sme je, dostal sem jedno žihadlo
nad oko,ale to nic. Ptal se, co za to, řikal sem mo, že je to
za vatikánskó měno, tož mě slébil, že se bode
revanšovat“.
autor: Ing. Pavel Navrátil

P O Z V Á N K A
Výbor SDH Střížov Vás srdečně zve na

OSLAVY
70. výročí založení sboru s tímto programem:
Pátek

3. 9. 18.00 - 20.00

Sobota 4. 9.

mimořádná valná hromada členstva a pozvaných v KD Střížov.

10.00 - 10.30
ukázka techniky HZS Olomouc.
11.00 - 12.00
ukázka historické techniky a činnosti JPO SDH Pěnčín.
12.00 - 12.30
přestávka – občerstvení.
13.00 - 13.00
vystoupení skupiny orientálních tanců AISUN Olomouc.
14.00 - 14.30
zasazení pamětního stromu.
15.00 - 16.00
ukázka zásahu JPO SDH Náměšť na Hané.
16.00 - 16.30
vystoupení skupiny historického šermu skupiny TARTAS.
16.30 - 18.00
soutěže pro děti a disko.
20.00 - 02.00
taneční zábava skupina Rose band.
V průběhu dne reprodukovaná hudba Vladimír Mariánek.
Během dne bude zajištěno obvyklé pohoštění.

Za výbor SDH Střížov

Ing. František Faltýnek
starosta sboru

Otevření první expozice v ludéřovské sýpce
Dne 3.července 2010 se našemu
občanskému sdružení podařilo
zpřístupnit veřejnosti první expozici
v sýpce. Po čtyřech letech snažení
o získání finančních prostředků z fondů
Evropské unie, Ministerstva kultury a
Olomouckého kraje má sýpka opraveny

krovy, střecha svítí novou krytinou
z pálených „bobrovek“ a už se nemusíme obávat každého deště a přívalů
sněhu. To je základ pro zabezpečení
budovy proti povětrnostním vlivům.
Celková proinvestovaná částka se
pohybuje kolem 3 mil. korun.

V části přízemí jsme otevřeli
expozici o historii Ludéřova a okolí a
naší představě o budoucím využití
sýpky. Řada z Vás, našich spoluobčanů,
již sýpku navštívila, setkáváme se
s velmi kladnými ohlasy a za vaše slova
chvály i finanční příspěvky (a některým
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i velkorysé dary) děkujeme. Jsou pro
nás hnacím motorem pro další práci,
máme jí před sebou ještě hodně.
„Vernisáž“ se opravdu vydařila, bylo
to krásné odpoledne a podle vyjádření
mnoha návštěvníků má expozice neopakovatelnou atmosféru. Někteří z vás
navštěvují sýpku opakovaně se svými
příbuznými a přáteli. K návštěvě budete

mít příležitost ješte každou neděli do
konce září od 13.00 do 17.00 hodin.
Potom se začne na sýpce opět pracovat.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem členům našeho sdružení i
jejich rodinným příslušníkům a
kamarádům za stovky odpracovaných
hodin a v neposlední řadě za širokou
podporu obci a panu starostovi Ivo

Firma Josef Marek, PLYNOSERVIS
nabízí tyto služby:
Servis, číštění, uvedení do provozu, záruční a
pozáruční opravy plynových spotřebičů.
Kontaktní osoba: Josef Marek.
Mobil: 736 777 399, Fax: 582 399 310
e-mail: plynoservismarek@email.cz
Firma je smluvním servisem těchto výrobců plynových
spotřebičů:
BAXI, DAKON, JUNKERS, BUDERUS, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM, ARISTON,
QAUDRIGA, MORA-TOP, DESTILA, VIADRUS, IMMERGAS, VIESSMANN, KARMA, KVARTVAFKY, NEFIT, THERM.

Provádíme také záruční i pozáruční opravy elektrických
zásobníků DRAŽICE.
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Richterovi. Také dodavatelské firmy,
které se na úpravách prostor pro
expozici a okolí podílely, odvedli svou
práci kvalitně a včas. I jim patří dík.
Abychom vás ještě nalákali k návštěvě, předkládáme několik obrázků.
Budeme se těšit.

Pěstitelská pálenice U Jadrníčků
v Náměšti na Hané
Komenského 318
oznamuje pěstitelům, že přijímá
objednávky na pálení
pro sezónu
2010 - 2011.
Nyní můžete pálit
až 650 litrů najednou.
Příjem objednávek na tel. č. 608 765 897
nebo přímo v pěstitelské pálenici.

