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ÚVODNÍK
Váženi spoluobčané,
končí rok 2010, rok ve kterém proběhly hned dvoje volby. Zvolili jsme
zástupce do parlamentu a také do
zastupitelstva obce. V těch prvních
volbách došlo k velkému obratu a
mnoho voličů zvolilo změnu. Po parlamentních volbách došlo velice rychle
ke koaliční dohodě a tím ke vzniku
vlády, která začala okamžitě pracovat
a prosazovat svůj volební program.
V těch druhých volbách letošního roku
a to do obecního zastupitelstva, které
proběhly 15. a 16. října spolu soupeřily dvě kandidátky, KSČM a Starostové a nezávislí. Každá z nich nabídla
svůj volební program a hlavně svoje
kandidáty. Podle výsledků voleb je
zřejmé, že klidná, nenásilná a slušná
volební kampaň, doplnění zkušených,
osvědčených kandidátů mladými kandidáty sdružení Starostové a nezávislí
bylo pro většinu z Vás přijatelné a
neváhali jste nám dát svůj hlas.
Celkem bylo k volbám v naší obci
zapsáno 1391 voličů a dostavilo se
710, což bylo 51% a ti přidělili celkem
9051 platných hlasů. Po přepočítání
českým statistickým úřadem tyto vaše
hlasy vynesly KSČM 4 mandáty a
Starostové a nezávislí 11 mandátů.
Dne 11.11.2010 proběhlo ustavující
zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo zvoleno nové vedení. Na
postech starosty a místostarosty nedošlo ke změně a v radě obce došlo
k doplnění stávajících radních Ing.
Pavla Poláka a Františka Navrátila
Ing. Leošem Hausknechtem. Předsedou finančního výboru byl zvolen
pan Tomáš Kröner a předsedou kontrolního výboru pan Marek Kryl. Nově
zvolené zastupitelstvo, složením slibu,
začalo okamžitě plnit úkoly spojené
s chodem obce.
Původní vedení obce mělo úkol
zakončit volební období největší
investiční akcí letošního roku do
voleb. To se také podařilo a chodník

v Drahanovicích od zdravotního stře- ní území pro stavbu rodinných domů
diska přes potok byl dokončen a pře- za kapličkou v Drahanovicích úspěšně
dán do užívání 14.10.2010. Kolaudace pokračuje. Bude požádáno o stavební
proběhla dne 23.11.2010 bez závad. povolení. Cílem je prodej parcel a
Celkové náklady byly podle smlouvy finanční zisk použít na kanalizaci.
Prodej bytů probíhá bez větších proo dílo 1.170.109,- Kč.
Poslední investiční akce o kterých blémů, ze strany obce jsou dodržovány
rozhodlo minulé zastupitelstvo byly zákonné lhůty i rozhodnutí zastupiteljiž dokončeny. Jedná se o plynofikaci stva obce.
Nově zvolené zastupitelstvo na
a osazení plynových topidel v kulturních domech v Ludéřově a ve Střížově. svém prosincovém jednání schválilo
Náklady na oba kulturní domy činily podání žádosti do programu obnovy
300.000,- Kč. Na kulturním domě ve venkova na úpravy budovy hasičské
Střížově bude v zimním období zatep- zbrojnice v Drahanovicích. Byla nám
len strop a zlepšeno technické zázemí, přiznána dotace na provedení nových
na což jsme obdrželi dotaci 300.000,- vrtů na pitnou vodu. Velice potěšitelná
Kč od Regionu Haná z programu zpráva přišla z Regionu Haná. Projekt
Leader. Naši spoluobčané
ze Lhoty pod Kosířem
mohli volit v nově zateplené a omítnuté volební místnosti.
V podzimním období
došlo k odbornému ošetření
památných líp, také některé
další stromy byly odborně
ošetřeny a hlavně se podařilo zasadit nové lípy ke
křížku u Kníniček, za což
děkuji sponzorovi panu
Čecháčkovi.
Po splnění všech požadavků stavebního úřadu je
podána žádost o vydání
územního rozhodnutí k připravované dlouhodobé
investiční akci ,,Vybudování ČOV a stokové sítě
splaškové kanalizace''. Již
byly uhrazeny všechny
Sousoší Piety ve Střížově, restaurované v letošním roce
pohledávky projektantů
k této stavbě v hodnotě
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na dětská hřiště za 20.mil. Kč byl podpořen z regionálního programu a bude
realizován. Naše obec získá dětská
hřiště do všech částí. O dalších podaných žádostech jsem vás již informoval v minulém vydání zpravodaje a
výsledky zatím neznám.
V kulturním a společenském životě
bylo od posledního vydání zpravodaje
uskutečněno několik hezkých akcí.
Mezi ty první patřilo další setkání
seniorů pod Černou věží, s akordy a
tóny Věry Martinové jsme prožili
hezké odpoledne, které rozehnalo i
dlouhodobé husté mraky. Také sázení
nových lip u Kniniček se vydařilo a
kdo chtěl, prožil hezký, ač chladný
podvečer. Závěrem roku jako již kaž-
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doročně proběhla vánoční Mikulášská
besídka základní školy, tentokrát
v sále KD Ludéřov vytopeném novým
plynovým topením a rozsvícení vánočního stromku u Černé věže.
Nebyl by to zpravodaj abych nepromluvil o našich dobrovolných hasičích. V uplynulém období, mimo oslav
70. výročí založení SDH Střížov, vydařeného zájezdu SDH Ludéřov, proběhlo taktické cvičení. Při této akci se
odzkoušela cisterna i všechna ostatní
technika včetně nově získaných radiostanic, které naši hasiči obdrželi jako
dar od Olomouckého kraje za velice
dobrou pomoc při povodních v obci
Troubky.
Vážení spoluobčané, dovolte mi

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 11.11.2010
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abych závěrem poděkoval všem zastupitelům, kteří pracovali v minulém
volebním období. Těm nově zvoleným
přeji hodně zdaru a spokojenost
z vykonané práce. Děkuji všem členům rady, výborů, komisí, zaměstnancům obce, správcům kulturních domů
a kronikáři obce. Děkuji všem členům
a hlavně členům výborů všech společenských složek v obci za jejich aktivní a plodnou spolupráci s vedením
obce. Závěrem přeji všem krásné
ničím nerušené prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 hodně
zdraví, štěstí a pohody v osobním i
společenském životě.
Ivo Richter
starosta

Taktické cvičení - zkouška cisterny

ČINNOST RADY OBCE v období od 26.9. do 14.12.2010
Vážení čtenáři,
volby jsou již minulost a na obecním úřadu pracuje rada
v novém složení. Mě osobně těší, že je cesta otevřená k tomu,
abychom mohli naše volební předsevzetí uvádět do života.
Jistě víte, že ve složení rady došlo k jediné změně – na místo
Josefa Žáka zasedl Ing. Leoš Hausknecht. Ještě jednou
Josefovi za jeho práci pro obec děkuji a jak ho znám, určitě se
bude dále angažovat ve prospěch naší obce.
Nyní k věci.
Rada se sešla od posledního zasedání obecního
zastupitelstva 26.9. na svých jednáních celkem 8-krát a řešila
celkem 46 bodů programu.
Účast radních na jednáních vždy umožnila přijímání usnesení.
Říjen
Rada schválila:

Cenovou nabídku firmy Pavel Haupt, Kunčice 274,
Letohrad na odborné ošetření 2 ks vzácných památných lip
pod kostelem u č.p. 84 a jedné lípy u ZD Drahanovice.
Celková cena 12. 840,- Kč.

Smlouvu o dílo č 10-TO 19 mezi obcí Drahanovice a
projekční společností PROVOD - inženýrská společnost,
s.r.o.,V podhájí 226/28, Ústí nad Labem na projektovou
dokumentaci dešťové kanalizace a vodovodu k územnímu
řízení plánované bytové zástavby za kapličkou v části
Drahanovice. Celková cena 44.000,- Kč bez DPH.


Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace mezi obcí
Drahanovice a firmou Jaromír Vláčil, Dobromilice 330 na
zhotovení komunikací a zpevněných ploch plánované bytové
zástavby za kapličkou v části Drahanovice na územní řízení.
Celková cena za dílo činí 34.000,- Kč včetně DPH.

Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace mezi obcí
Drahanovice a firmou Ing. Grepl Zdeněk, Trávníky 829,
Kostelec na Hané na plynovod, VO, Telefoniku, rozvody NN
plánované bytové zástavby za kapličkou v části Drahanovice
na územní řízení. Celková cena činí 46.000,- Kč včetně DPH.

Směrnici rady obce pro využívání majetku obce – kulturní
domy.

Cenovou nabídku plynofikace KD Ludéřov 112,
předloženou fir. Tomáš Lavrenčík, Drahanovice 144, Plyn,
topení. Celková cena: 21.849,- Kč.

Žádost společnosti Reality finance s.r.o., Tř. Svobody 31,
Olomouc o vyjádření k vodovodní přípojce k novostavbě RD
Pavla Bednáře v části Drahanovice, pozemek p.č. 100/72,
100/74, 100/77, dle předložené projektové dokumentace.

Příkaz k provedení inventarizace majetku obce.

Žádost společnosti SKANSKA a.s. Líbalova 1/2348,
Praha 4 k vyjádření obce k plánované uzávěrce při rekonstrukci komunikace II/448 mezi částmi Drahanovice – Ludéřov.

Žádost manželů Lexmaulových, Drahanovice 265 o souhlas k plánované stavbě zahradního domku v části Drahanovice na parcele p.č. 597/57, která sousedí s pozemkem ve
vlastnictví obce p.č. 597/58 (ostatní komunikace).
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Rada vzala na vědomí:

Žádost společnosti SKANSKA a.s. Líbalova 1/2348, Praha
4 o vyjádření k úplné uzávěrce silnice II/ 448, úsek
Drahanovice – Ludéřov a objízdné trase. Starosta projedná se
společností zajištění autobusové dopravy v rámci uzávěry
v části Střížov.
Rada zamítla:

Žádost Adély Číhalové na změnu nájemní smlouvy na byt
č.1. v bytovém domě č.p.2 v části Drahanovice na dobu
neurčitou.
Listopad
Rada schválila:

Nákup plynových topidel pro KD Střížov a Ludéřov.
Typ Evoluzione E-43 s příslušenstvím. od společnosti
ROBUR, s.r. o., Máchova 4, Brno. Celková cena 169.543,Kč včetně DPH.

Provedení údržby a ošetření trámové konstrukce věže
v Černé věži proti dřevokazným škůdcům. Práce provede
společnost Neom, s.r.o., Střední, Olomouc, cena: 10.200,- Kč
včetně DPH.

Žádost Markéty Pocklanové, Urxova 4, Olomouc o povolení k vybudování vodovodní přípojky k RD č.p. 151,
Drahanovice a vypouštění vody z domácí ČOV do obecního
kanalizačního potrubí.

Rozpočtové opatření č. 7/2010.

Darovací smlouvu mezi obcí Drahanovice a Mikroregionem Kosířsko ve výši 10.000,- Kč na financování výstavby
rozhledny na Velkém Kosíři.

Navýšení ceny plynofikace a oprav WC v KD Střížov
o montáž topidla Robur a výměnu pisoárů na WC z původních
58 095,- Kč včetně DPH na 83.090,- Kč, včetně DPH.

Smlouvu č. 17/ 2010 o poskytnutí investičního příspěvku
na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
Svazku obcí Drahansko a okolí ve výši 291.600,- Kč na obecní
kanalizaci.

Nákup a osazení dopravní značky Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel v části Kníničky.

Využívání právního poradenství JUDr. Miroslava Ošťádala
ve prospěch obce.

Konání veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne
14.12.2010 v 17.30 hodin v obřadní místnosti v Ludéřově.

Záměr obce pro pronájem nebytových prostor:
Obec Drahanovice dle ust. § 39 odst. č.1 zákona 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr
pronajmout nebytové prostory:
- zubní ordinace Drahanovice čp. 4 o celkové výměře 38 m2
- ordinace praktického lékaře Drahanovice čp. 4 o celkové
výměře 72 m2
- ordinace praktického lékaře pro děti a dorost čp. 4 o celkové
výměře 72 m2
- provozovna kadeřnictví Drahanovice čp. 145 o celkové
výměře 15,90m2
- provozovna pedikúry Drahanovice čp. 145 o celkové
výměře 14,20 m2
- automat. telefonní ústředna Drahanovice čp. 111 o celkové
výměře 15,78 m2
- pobočka České pošty Drahanovice čp. 111 o celkové
výměře 65,2 m2
- sklad na Rybníčku Drahanovice č.e. 037 o celkové výměře
23,85 m2
- hospůdka + sál KD ve Lhotě pod Kosířem čp. 10 o celkové
výměře 311 m2
- pohostinství v KD Střížov čp. 79 o celkové výměře 128 m2
- obchod v KD Střížov čp. 79 o celkové výměře 38 m2

- společenský dům ve Vale Ludéřov č.e. 015 o celkové
výměře 87,03 m2
- prodejna Smíšeného zboží ve Lhotě pod Kosířem čp. 1
o výměře 83 m2

Žádost Jana Neuheusera, Střížov 39 o pronájem KD Střížov
na dny 8.- 9.4. 2011 na rodinnou oslavu.

Rozpočtové opatření č. 8/2010.
Rada vzala na vědomí:

Stížnost Jiřího Kopečného, Ludéřov 33.
Rada zamítla:

Žádost OSBD (Okresní stavební bytové družstvo) na snížení prodejní ceny části pozemku.č. 597/1, k.ú.Drahanovice
stanovenou obecním zastupitelstvem na 200 Kč za m²
na 100 Kč za m².

Žádost Miroslava Žižky, Drahanovice 145 o pronájem části
parcely p.č. 597/3, k.ú. Drahanovice ve vlastnictví obce za
účelem parkování osobního vozidla.
Doporučuje OZ ke schválení:

Pro zastupování obce při jednáních a akcích Regionu Haná
v novém volebním období 2010 - 2014 doporučuje starostu
obce Ivo Richtera a místostarostu Ing. Františka Faltýnka.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku
ze psů.

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku
ze vstupného.

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Odměny neuvolněných zastupitelů obce na nové volební
období 2010 - 2014 ponechat ve stejné výši v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Prosinec
Rada schválila:

Zapsání žádosti Zdeňka Moravce, Drahanovice 62, o přidělení obecního bytu do pořadníku na obecní byty.
Doporučuje OZ ke schválení:

Personální složení finančního a kontrolního výboru obce na
období 2010- 2014.
Finanční výbor.
Předseda:
Tomáš Kröner
Členové:
Mgr. Miloš Korhoň, Vít Kuchařík,
Ludmila Medříková, Miluše Mikulková
Kontrolní výbor:
Předseda:
Marek Kryl,
Členové:
Mgr. Jarmila Pospíšilová, Mgr. Iva Psotová,
Libor Čajan, Ladislav Krampol

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 za užívání veřejného
prostranství.

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.

Rozpočtové provizorium obce v měsících leden.- březen
2011.

Rozpočtové opatření č. 9/2010.
Závěrem přeji všem krásné vánoce, v novém roce pevné
zdraví a mnoho úspěchů ve Vašem konání.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce
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Složení obecního zastupitelstva
starosta obce
Ivo Richter
místostarosta obce
Ing. František Faltýnek
radní
Ing. Pavel Polák
František Navrátil
Ing. Leoš Hausknecht

Zastupitelstvo Obce Drahanovice
schválilo v prosinci Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2010, která upravuje
místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Správcem poplatku, tedy tím, kdo je
odpovědný za jeho vybírání, je obecní
úřad.
Poplatníkem je každá fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt, ale také
ta, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci.
Výše poplatku dle dosud platné
vyhlášky č. 3/2008 byla 430,- Kč za
rok. Částka vycházela z výpočtu
nákladů na svoz komunálního odpadu
za rok 2007. V loňském roce i když
náklady danou částku překročily,
zastupitelstvo obce částku neměnilo.
Pro výpočet výše na rok 2011 se
vychází z roku 2009. Pro rok 2011 je
schválena Obecně závaznou vyhláškou částka 480,- Kč, která i tak nepokrývá veškeré náklady kolem odpadů

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Složení finančního a kontrolního výboru

členové
Mgr. Jarmila Pospíšilová
Marek Kryl
Mgr. Miloš Korhoň
Tomáš Kröner
Libor Čajan
Mgr. Iva Psotová
Mgr. Alois Švancara
Ladislav Krampol
Vít Kuchařík
Miroslav Navrátil

Místní poplatek
za odpady

Jen
TDO
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Finanční výbor

Kontrolní výbor

předseda:
Tomáš Kröner

předseda:
Marek Kryl

členové:
Mgr. Miloš Korhoň
Vít Kuchařík
Ludmila Medříková
Miluše Mikulková

členové:
Mgr. Jarmila Pospíšilová
Mgr. Iva Psotová
Libor Čajan
Ladislav Krampol

v obci. Ke zvýšení tohoto poplatku
dochází mimo jiné z důvodu:
w
odpadu přibylo zhruba o 56 tun od
roku 2009,
w
Ministerstvo životního prostředí
navýšilo poplatek z tuny, který se
odvádí státu o 100,- Kč,
w
v důsledku krize se zmenšily příjmy
obce za tříděný odpad, které byly používány na snížení celkových nákladů.
Velkou a nezanedbatelnou částku
v odpadech tvoří vývoz kontejnerů pro
chataře a chalupáře. Počet odvozů
neustále nabývá. V tomto případě jde
o nezodpovědné občany, kteří kontejnerů využívají k odložení všech druhů
odpadu. To i přesto, že 2x ročně
mohou odložit a zbavit se nebezpečného a objemného odpadu. Občané do
kontejnerů odkládají úplně všechno.
Objevily se nám zde i těžká železná
kamna. Dobrovolní hasiči by je určitě
raději viděli ve sběru starého železa.
V přiložených tabulkách jsou uveřejněny náklady za kontejnery chatařů
a náklady za vývoz popelnic. Jen pro
zajímavost uvádím, že kontejnery byly
vyvezeny 46x a částka za jejich vývoz
je polovina vývozu popelnic v celé

obci. Kontejnery máme v zahrádkářské kolonii Drahanovice, v Ludéřově,
Střížově a ve Lhotě p/K. Průměrně je
každý vyvážen 11,5x pro 205 nemovitostí k rekreaci, což je alarmující zjištění. Kontejnery jsou pouze pro
chataře a chalupáře k odložení odpadu vznikajícího z domácnosti chaty
a chalupy. Ale o tom již bylo řečeno a
napsáno hodně.
Termíny výběru místního poplatku
pro rok 2011 budou uveřejněny v jarním vydání obecního zpravodaje.
Upozornění pro všechny občany:
Svozová firma EKO – UNIMED
Medlov žádá občany, aby popelnicové nádoby v den svozu umísťovali
před domy na 6. hodinu ranní.
Při sběru skla apeluji znovu na občany, aby třídili bílé a barevné sklo.
Jakmile je sklo netříděné, firma ho
sváží jako barevné, jehož výkupní
cena je nižší.
Upozornění pro občany Lhoty p/K:
Sběrné místo pro sběr plastů a
tetrapacků je pouze u zvonů před
Kulturním domem.
Vladislava Stejskalová

Rozúčtování nákladů na svoz a uložení netříděného odpadu za rok 2009 pro stanovení pohyblivé
části poplatku na nakládání s komunálním odpadem za jednu fyzickou osobu pro rok 2011
Uložení směsného
Poplatek za
komunálního
uložení odpadu
Množství
Celková
Doprava Manipulace
dle zákona
DPH
odpadu odpadu na skládku
částka
Základní sazba
185/2001 Sb.,
v tunách
za měsíc
9%
19%
584,- Kč/tuna
500,- Kč/tuna
23,90
24,80
24,85
27,80
44,80
26,15
30,70
33,65
29,10
28,35
43,75
26,40
364,25

1.766,14.483,14.512,16.235,26.163,15.272,17.929,19.652,16.994,16.556,25.550,15.418,200.530,-

9.560,12.400,12.425,13.900,22.400,13.075,15.350,16.825,14.550,14.175,21.875,13.200,179.735,-

400,-/tuna
500,-/tuna

4.710,5.040,4.710,4.680,10.560,8.430,4.710,6.480,8.490,8.400,11.760,8.370,86.340,-

1.100,3.395,4.830,5.040,8.260,5.460,5.180,5.600,5.320,5.600,8.050,5.600,63.435,-

1.440,759,859,875,4.048,2.624,2.503,2.856,2.772,2.750,4.082,2.645,-

2.752,2.757,3.085,-

36.807,-

18.576,38.829,40.093,43.815,71.431,44.861,45.672,51.413,48.126,47.481,71.317,45.233,566.847,-

Prosinec 2010

Strana 5

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Rozúčtování nákladů na svoz a uložení netříděného odpadu za rok 2009 pro stanovení pohyblivé
části poplatku na nakládání s komunálním odpadem za jednu fyzickou osobu pro rok 2011
Množství Uložení směsného Poplatek za
odpadu
komunálního
uložení odpadu
Celková
Jen
Doprava Manipulace
v tunách odpadu na skládku
dle zákona
DPH
částka
kontejnery
/počet
Základní sazba
185/2001 Sb.,
za měsíc
9%
19%
kontejnerů 584,- Kč/tuna
500,- Kč/tuna
Leden
3,025 /2
Únor
Březen
1,650 /1
Duben
3,70 /2
Květen
19,075 /6
Červen
17,75 /5
Červenec
14,20 /3
Srpen
14,85/4
Září
23,25 /6
Říjen
17,60 /5
Listopad
17,525 /5
Prosinec
24.775 /7
C e l k e m 157,40 /46

13.958,964,2.161,11.140,10.366,8.293,8.672,13.578,10.278,10.235,14.469,104.114,-

1.210,500,-/tuna
825,1.850,9.537,8.875,7.100,7.425,11.625,8.800,8.762,12.387,78.396,400,-/tuna

4.180,2.736,4.332,10.032,6.764,8.208,7.676,8.588,8.056,4.218,12.350,77.140,-

5.110,900,900,2.500,1.700,2.400,1.700,2.100,1.600,1.200,2.900,23.010,-

Svoz komunálního odpadu v roce 2011
!!! každý čtvrtek lichý týden !!!
6.
20.
3.
17.
3.
17.

ledna
ledna
února
února
března
března

31.
14.
28.
12.
26.

března
dubna
dubna
května
května

9.
23.
7.
21.
4.
18.

června
června
července
července
srpna
srpna

1.
15.
29.
13.
27.

září
září
září
října
října

10.
24.
8.
22.

4.417,183,411,-

327,471,2.130,1.695,1.701,1.624,2.184,1.794,1.408,2.674,-

21.019,-

28.875,5.935,10.125,35.339,29.400,27.702,27.097,38.075,30.528,25.823,44.780,303.679,-

Svoz plastů a tetrapacků v roce 2011
(1x za 6 týdnů)
26.
9.
20.
1.
13.

listopadu
listopadu
prosince
prosince

ledna
března
dubna
června
července

24.
5.
16.
28.

srpna
října
listopadu
prosince

Obecní úřad Drahanovice oznamuje, že poplatek ze psů pro rok 2011 bude vybírat:
Drahanovice

- pondělí 17. 1. 2011

kancelář obecního úřadu

08.00 – 11.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Ludéřov
Střížov
Lhota p/K

- úterý 18. 1. 2011
- úterý 18. 1. 2011
- čtvrtek 20. 1. 2011

místnost rozhlasu
kulturní dům
místnost rozhlasu

14.00 – 14.30 hod.
14.35 – 15.15 hod.
14.30 – 15.15 hod.

Poplatek ze psů činí 100,- Kč za prvního a každého dalšího 150,- Kč.

Tříkrálová sbírka
Vánoční svátky uzavírá
každoročně příchod Tří
králů a Charita ČR již
druhé desetiletí organizuje v tomto období Tříkrálovou sbírku. V Drahanovicích bude možné
potkat skupinky koledníků v době od 6.
do 9. ledna 2011. Navštíví domácnosti,
aby předali i zde vánoční poselství, informovali o aktivitách Charity a požádali o příspěvek do zapečetěné kasičky.
Místním koordinátorem sbírky je
Charita Olomouc, která by podíl z výnosu sbírky (65%) ráda využila především na dofinancování projektu Rozvoj
a kvalita sociálních služeb pro lidi bez
domova a na přímou pomoc lidem,
kteří se nenadále ocitli v obtížné životní
situaci. Jde o aktivity, které se zaměřují
na vybudování zázemí i samotné
poskytování služeb nejen pro lidi bez

domova na Olomoucku, ale i pro ty,
kteří se zde ocitli v akutní nouzi a
potřebují rychlou a efektivní pomoc.
Zbylé finanční prostředky jsou tradičně
určeny na projekty ostatních Charit u
nás i ve světě.
V roce 2010 obyvatelé a návštěvníci
obce přispěli finančními prostředky ve
výši 29 001,- Kč a 8 €. Děkujeme!
Přidělenou část výtěžku Charita Olomouc použila především na pomoc zemětřesením zasaženému Haiti a na
spolufinancování investičního projektu
rekonstrukce prostor Střediska Samaritán pro lidi bez domova. Rekonstrukce
souvisí jednak s technickým stavem
budovy na Wurmově ulici 5, ale je to
také reakce na, i v regionu patrný,
nárůst počtu lidí v této složité životní
situaci.
Nedílnou součástí Tříkrálové sbírky
je i benefiční koncert v Brně. 2. 1. 2011

se buď můžete vydat na místo, nebo
stačí v 17:30 zapnout přímý přenos na
ČT 1. Finanční prostředky do sbírky lze
poukázat i zasláním zprávy ze svého
mobilu, a to ve tvaru DMS mezera
KOLEDA na telefonní číslo 877 77.
Cena dárcovské SMS je 30 Kč.
Více informací získáte na
www.trikralovasbirka.cz nebo
www.olomouc.charita.cz. Nově můžete
najít Tříkrálovou sbírku na Face-booku,
má zde svůj profil. Každá kolednická
skupinka má svého vedoucího staršího
osmnácti let, ten se vám na požádání
prokáže registrační kartou; všechny
kasičky, s nimiž se koleduje, musí být
zapečetěny a řádně označeny.
Děkujeme vám za všechny lidi,
kterým takto společně pomáháme.
Ing. Mgr. Daniela Pazderová
+420 734 435 406
daniela.pazderova@olomouc.charita.cz
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Sbor pro občanské záležitosti
26.9.2010 - vítání občánků

12.9.2010 - VII. Setkání seniorů

-

koncert country zpěvačky Věry Martinové

Nikola Valášková
Eliška Ochodnická
Nikola Byrtusová
Antonín Navrátil
Kateřina Švecová
Tomáš Lichnovský
Patrik Bil

Lhota p/K
Drahanovice
Ludéřov
Ludéřov
Drahanovice
Drahanovice
Lhota p/K

Matriční úřad
Svatba v obřadní síni v Drahanovicích 28.08.2010
Monika Kettnerová, Borek David Valášek, Lhota p/K

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKÝM VEČEREM
A SEZONOU 2010 NA ČERNÉ VĚŽI.
V neděli 5.12. proběhlo v areálu u Černé věže
„Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem“. K mikulášské
a předvánoční atmosféře přispělo i mrazivé zimní počasí,
které přineslo bohatou sněhovou nadílku.
Program zahájily děti z Loučky u Choliny představením
„Zvířátka u jesliček“, které se všem líbilo. Za svůj výkon
dostaly mikulášský balíček s ovocem a sladkostmi. Poté už
do areálu vkráčel Mikuláš se svými pomocníky - andělem a
čerty. Po přivítání se s dětmi a proslovu k nim společně
odpočítali rozsvícení vánočního stromu. Pak děti jednotlivě
- ty větší samy, ty menší s doprovodem některého z rodičů přistupovaly k Mikuláši a za přednesenou básničku dostaly
mikulášský perník.
Dospělí diváci se mohli u stánků zahřát horkou medovinou nebo svařákem, pro děti byl přichystán čaj. Mikulášský
večer byl zakončen krásným ohňostrojem.
Téměř v každém z měsíců turistické sezony proběhly
v areálu Černé věže kulturní akce. V dubnu to byl Slet čarodějnic, v květnu se slavil Den matek, v červnu se uskutečnila
Pohádková věž i ves, v červenci Hodové odpoledne a
v měsíci září se pod Černou věží setkali naši senioři.
V programu pro ně připraveném zazpívala Věra Martinová,
která svým koncertem přilákala do areálu i spoustu mladších
diváků.
Ještě bych zde ráda poděkovala všem, kteří se spolupodílejí na přípravě akcí – zejména na Pohádkové věži a vsi a
také na Sletu čarodějnic. Bez jejich ochoty a obětavosti by
tyto akce nebylo možné uskutečnit.
Ve výstavních prostorách Černé věže měli návštěvníci
v letošní sezoně možnost shlédnout čtyři výstavy: Vojenské
odznaky a vyznamenání - sbírku p. Libora Čajana, Horská
zastavení - fotografie p. Josefa France, výstavu Pozvánek na
hasičské plesy a akce pana Aloise Vláčila, výstavu moderního umění s názvem Hračky a značky drahanovického
rodáka Zdenka Vévody a jeho přítelkyně Jany Musilové.
Každá z výstav měla svůj okruh návštěvníků a obdivovatelů.
V letošním roce si naši Černou věž prohlédlo přes tisíc

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
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turistů. Přijeli k nám z nejrůznějších krajů naší republiky –
např. z Borovan v Jižních Čechách, z Příbrami, Českých
Budějovic, Doks, ale také ze Slovenska a Německa. Našimi
nejvzdálenějšími návštěvníky byli manželé Claire a John
Welchovi z Nového Zélandu.
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V areálu Černé věže si v letošním roce řekl své „ano“ 1 pár.
Všem návštěvníkům a občanům přeji pěkné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2011 pevné zdraví, radost,
pohodu a spokojenost v osobním životě i v práci.
Jana Cilečková

Foto z dalších akcí konaných v letošním roce

Čas plyne, děti rostou aneb podzim ve škole
A zase je tu doba vánoční a nestačíme se divit, jak ten čas
utíká. U nás ve škole se toho za první čtyři měsíce nového
školního roku (kromě řádné výuky) událo dosti.
Zdá se nám, jako by to bylo nedávno, kdy jsme vítali prvňáčky ve školních lavicích. Asi v každém byla obava, jak
zvládnou první rok, i radostné očekávání. Vždy jsou zvědavé nejen starší děti, „ostřílení školáci“, ale i všechny paní
učitelky, jací prvňáčci přijdou. Bude se jim u nás líbit?
Zvládnou výuku v pohodě? Najdou si nové kamarády?
Na žáky 4. a 5. ročníku čekala opravená jejich třída a překvapení v podobě interaktivní tabule. Mohou si tak vyzkoušet i jiné způsoby výuky, hlavně cizího jazyka, přírodovědy,
vlastivědy a jiné.
Aby si děti mohly rozvíjet své zájmy i mimo vyučování,
fungují hned od konce září zájmové kroužky. Žáci mohou
navštěvovat kroužek výtvarný, práce na PC a sportovní hry,
sportovně taneční a pěvecký. Řadu let u nás také probíhá
výuka hry na klavír nebo flétnu pod hlavičkou ZUŠ Litovel.
Hned 24. září jsme využili krásného podzimního dne a
vyrazili s dětmi všech tříd na cvičení v přírodě. Starší ročníky měly za úkol projít trasou určenou podle plánku na smluvené místo, cestou plnit úkoly z ekologické, přírodovědné i
tělovýchovné oblasti, rozdělat oheň s pomocí paní učitelky.
Menší děti vyšly od školy později - trasu měly kratší, úkoly
plnily také a nakonec si všichni opekli nějakou tu uzeninu.
S tím, především prvňáčkům, pomohli starší školáci. Do
školy se vrátili všichni unaveni, protože přece jenom ušli
několik kilometrů.
Ani ve školní družině se děti nenudí.V měsíci říjnu uspořádaly děti společně s paní vychovatelkou „Straši-delné
odpoledne“. Všichni si opatřili masky a prožili příjemné
soutěživé odpoledne.
Další akcí školní družiny bylo vyhlášení talentové soutěže „Bavíme se“. Soutěžící představili svůj talent
v různých disciplínách (taneční, hudební, herecká).
Všechny účinkující hodnotila porota, sestavená z učitelek
školy.
Naše škola se účastní výchovně vzdělávacích programů
v Centru ekologických aktivit – středisko Sluňákov v Horce
nad Moravou. Žáci 3.třídy dne 25. Listopadu dopoledne
v krásném prostředí nového střediska v Horce n.M. (vzoro-

vá ekologická nízkoenergetická stavba), se zúčastnili programu – tvůrčí dílny - na téma „Když se řekne hlína“.
Hravou formou se všichni seznámili se vznikem a druhy
hlíny. Celé dopoledne se dětem líbilo a těší se, až navštívíme středisko Sluňákov zase.
V pátek 3. prosince se uskutečnila největší akce naší
školy pro veřejnost a to tradiční mikulášská besídka v kulturním domě v Ludéřově. Tentokrát s názvem TEN ZIMNÍ
ČAS. Vystoupení se zúčastnili všichni žáci, každý měl
možnost se ukázat rodičům, prarodičům i známým. Na
programu byly písničky a scénky s tématikou zimy.
Přípravou besídky žila celá škola a nic jsme nenechali náhodě. Kostýmy jsme připravovali všichni, i někteří rodiče
(hlavně maminky) se zapojili. Odměnou nám všem byl
potlesk, plný sál spokojených diváků, ale hlavně pro děti
překvapení nakonec. Mikuláš s čertem a andělem, kteří děti
pochválili a rozdali odměnu všem účinkujícím – mikulášský balíček plný dobrot.

Všechny děti si na školních besídkách mohou zkusit
„stoupnout na prkna co znamenají svět“, aby si vyzkoušely,
že není jednoduché vystupovat před plným sálem diváků a
chce to poctivou přípravu.
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Až se vrátí odpočatí po vánočních prázdninách do lavic,
bude je čekat během ledna opakování a procvičování probraného učiva před pololetním vysvědčením. Ale to zatím
nepředbíhejme, protože teď nás čekají nejkrásnější svátky
v roce - Vánoce, na které se právě děti těší nejvíce.
Celý kolektiv zaměstnanců školy přeje všem občanům
krásné a příjemné prožití Vánoc plné rodinné pohody a
v novém roce hlavně mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti!
Mgr. Iva Psotová

Doba vánoční ve farním kostele
sv. Jakuba v Drahanovicích
pátek 24.12.2010
12.00 – 14.00 otevřený farní kostel pro veřejnost, s možností
vyzvednutí si Betlémského světla
20.30
půlnoční mše svatá
sobota 25.12.2010
7.30
mše svatá – Slavnost Narození Páně
15.00
Vánoční koncert scholy
neděle 26.12.2010
7.30
mše svatá – Svátek Svaté rodiny
13.30 – 16.30 otevřený farní kostel pro veřejnost, možnost
prohlídky Betléma
pátek 31.12.2010
16.00
mše svatá – poděkování za končící kalendářní rok
sobota 1.1.2011
7.30
mše svatá – Slavnost Matky Boží Panny Marie
neděle 2.1.2011
7.30 mše svatá – 2. neděle po Narození Páně
čtvrtek 6.1.2011
17.00
mše svatá – Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů
pátek 7.1.2011
16.00
mše svatá
neděle 9.1.2011
7.30
mše svatá – Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

Vánoční slovo faráře
Vážení spoluobčané,
téměř všichni lidé se těší na vánoce,
které jsou spojeny s idylou lásky a
štědrosti, vánoce, které přinášejí štěstí.
Ale uvědomujeme si všichni, že vánoce jsou oslavou Kristova příchodu na
naši zem? Tam, kde je vnímán a přijímán Bůh - Láska, kde ho necháme
v sobě působit, tam přichází opravdová radost. Tajuplná noc nás obdarovává a ve světle, které nad námi vychází,
smíme poznávat, co vyjadřují jména
"podivuhodný..., kníže pokoje..., Otec
budoucího věku." Když se však
zeptám: "Co je na Ježíši podivuhodné?
Proč je kníže pokoje? a proč Otec
budoucího věku? "Asi bych se nedočkal pohotové a vyčerpávající odpovědi ani možná od křesťanů. A přesto si
myslím, že by ji měl znát, s přehledem
vyslovit a především doložit přesvědčivým svědectvím, každý člověk.
Takovým svědectvím, aby se té odpovědi věřilo - svědectvím svého života -

a neměla by to být jen naučená slova.
Ten, kdo má něco pojištěného se spoluúčastí snadněji pochopí, že při události připlatí do určité výše ze svého a
to bez ohledu na výši placené pojistky.
Pojištěný neví, jaká bude cena škody,
upisuje se podle nějakého tušení a
předpokládané peněžní schopnosti buď na pět, deset nebo i více procent
podílu. Ve vánočním shonu a organizovaném veselí již odvykáme skutečnosti, že životní pojistné za nás platí právě
to malé narozené Dítě, Ježíš, Syn Boží,
a my máme tím, že uděláme - jak nám
řekne - pouze doplatit do ceny svého

života v nebeském království.
“Světlo vychází spravedlivému a
lidem upřímného srdce", slyší křesťané o této veliké noci. Bůh tím dostatečně zřetelně sděluje, že jde o ty lidi,
kteří touží po spravedlnosti a nežijí v
osamocenosti kamenného srdce. O
lidi, kteří jsou zodpovědní, kteří se
nedají odradit ani krizemi či lákavými
nabídkami, kteří mají vnitřní svobodu,
protože umí odpustit. Jejich velké
srdce má tolik lásky, že dokáže vytvořit krásný rodinný domov. Rodinu, kde
nežije každý sám pro sebe, ale myslí
na druhé a je šťastný, když přispěje
k jejich radosti a pohodě. Zdá se to
neskutečné? Ale to je Boží plán pro
člověka. Člověk má být obrazem
Boha, který je Láska sama. A právě o
vánocích se máme o to snažit.
Přeji všem, ať vánoční radost každého z Vás je tím větší, čím více Boží
lásky projde Vaším srdcem ke všem
bližním. K tomu Vám žehná
P. Jan Kulíšek

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Naposledy jsme se setkali v naší
rubrice v měsíci srpnu, kdy vrcholila
soutěžní sezona v hasičském sportu.
Do té se naše sbory zapojovaly dle
svých možností. V jedné z posledních
zajímavých soutěží, pořádané SDH
Bělkovice zabojovali závodníci SDH
Střížov doplněni borci z Ludéřova. Na
místním bazénu vyzkoušeli vratkost
raftů a poté požárním útokem zdolávali k terčům několik těžkých překážek.

Ve Střížově jsme 3. a 4. září pořádaly oslavy 70. let založení sboru.
Mimořádné valné hromady, která se
konala 3. září se zúčastnili významní
hosté, jako ředitel Hasičského
záchranného sboru (HZS) Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolařík,
starosta Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Luděk
Sýkora, starosta obce a další. Druhý
den probíhaly vlastní oslavy. Na pořa-

du dne byla ukázka techniky HZS,
zasazení pamětního stromu (kaštanovník jedlý), ukázka historické hasičské
stříkačky a humorné vystoupení bratrů
z Pěnčína v dobových uniformách.
Program pokračoval vyprošťováním
zraněné osoby z havarovaného vozidla
jednotkou SDH Náměšť na Hané, dále
ukázkou hasičské techniky a soutěží
pro děti, vystoupením taneční skupiny
Aisun Olomouc (břišní tance) a ukáz-
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kou skupiny historického šermu. Na
ukončení slavnostního večera byla
připravená taneční zábava.
Myslím, že program pestrý, zajímavý a především hodný tohoto výročí.
Bohužel k našemu velkému smutku
jsme poslední tři body programu museli zrušit pro hustý déšť. Někteří naši
bratři z Ludéřova žertem tvrdili, že
jsme se málo snažili v místní kapličce
o přímluvu tam nahoře. Oslavy i tak
měly vysokou úroveň a dlouho na ně
budeme vzpomínat. Dosti mě však
mrzí, že i přes bohaté občerstvení se
našla jen malá hrstka místních obyvatel, kteří nás přišli podpořit.
Ludéřovští hasiči připravili na 11.
září zajímavou soutěž veteránů v požárním sportu. Ti, kteří si zde mohli
poměřit své síly a dovednosti si ji
velmi pochvalovali, neboť byla nejen
dobře zajištěna a zorganizována, ale
mohli zde nostalgicky zavzpomínat na
své mládí.
SDH Lhota tradičně v září pořádala
soutěže pro děti i dospělé a pečení ryb
a další radovánky.
Hasiči v Drahanovicích pomáhali
s organizací akcí, pořádaných obcí
u Černé věže.
Nejvýznamnějším počinem letošního podzimu bylo provedení taktického
cvičení celého okrsku společně s SDH
Třebčín 23. října. Cvičilo se na téma:
Hašení lesního požáru v Drahanovickém lese. Zde bych se chvíli
pozastavil a pochlubil se čtenářům.
Naše jednotky neznaly termín ani čas
vyhlášení signálu k výjezdu. Ten byl
spuštěn cestou operačního střediska
prostřednictvím sirén a vyrozumění
velitelů SMS. Sirény houkaly v Drahanovicích a ve Střížově – ty jsou napojené na pult HZS a v Ludéřově spustil
sirénu ručně velitel jednotky. Ve Lhotě
bohužel toto zařízení díky hnízdícímu
ptactvu nebylo spuštěno, ale zareagovali velmi pohotově. Mužstvo bylo
svoláno troubením signálu Hoří na
polnici. Do 12 minut byly na místě
jednotky Drahanovic a Střížova. O pár
minut později dorazili ludéřovští.
Jednotka ve Lhotě, která není motorizovaná byla dovezena včas a zapojila
se do hašení požáru Drahanovického
lesa. Musím ještě zdůraznit, že jednotky byly na plných počtech a v plné
zbroji!
Požár imitovala skupina značkařů
dýmovnicemi, přenášeli ložiska na
různá místa, a tak měly jednotky plné
ruce práce. Terén v lese byl po předešlé těžbě dřeva špatně průchodný a
nebylo snadné se probojovat k požářišti. Celé akci, kterou řídil velitel okrsku
Petr Hroch přihlížel i starosta obce.
Cvičení bylo velmi kladně hodnoceno. Přihlížející nadchl velký entuzi-
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asmus a nasazení, aktivita a snaha
splnit úkol co nejlépe u všech zasahujících. Starosta obce si pochvaloval
akčnost celého cvičení a také to, jak se
podařilo připravit téměř reálné podmínky skutečného zásahu zpracovatelům cvičení Ing. Františku Faltýnkovi
a Petru Hrochovi.
Bratři v Ludéřově uspořádali 29.
října pro své členy, naše sbory a
zájemce velmi pěkný zájezd do
Hasičského musea v Přibyslavi a
návštěvu pivovaru Bernard v Humpolci. Účastníci zájezdu byli nadšeni
zajímavou expozicí starobylé techniky
a velkým množstvím zajímavých a
hodnotných exponátů. Abychom si vše
náležitě prohlédli museli bychom
v muzeu strávit přinejmenším celý
den. Tak zas někdy příště.
V říjnu proběhla ještě jedna zajímavá akce SDH Ludéřov. Uspořádali
I. ročník spanilé jízdy „ kozích dechů“
neboli veteránů mopedů Jawa. 16
majitelů různých typů mopedů jelo
přes Střížov alejí do Náměště na Hané
kolem zámku a zpět.
Přejme bratrům, aby nadšenců na
těchto elegantních a výkonných strojích na tomto setkání jen přibývalo.
Velmi potěšující skutečností je, že
se střižovským podařilo založit nové
družstvo mladých hasičů, čítající celkem 13 dětí. Přijali jméno Vážky a na
svém pomyslném praporu nesou hrdé
heslo - Všichni za jednoho, jeden za
všechny! Heslo sice staré, avšak pravdivé a zvlášť u hasičů denně uváděné
do života.
Družstvo vede nově do řad sboru
přijatý bratr Pavel Katrušák.
Mladí hasiči se již podíleli na úklidu listí v lesoparku za kulturním
domem a sbor pro ně připravil opékání
buřtů, makrel, okružní jízdu hasičským autem, ukázku techniky a
výzbroje. Všichni si velmi považujeme
mladé generace v našich řadách a
postaráme se o to, aby se mladým ve
sboru líbilo. Budeme se všemožně
snažit, abychom jim předávali a vštípili do jejich myslí vysoké morální a
lidské hodnoty hasiče.
Ve svém článku jsem se nezmínil o
dalších aktivitách našich sborů, jako je
údržba, stavební úpravy budov a místností zbrojnic, prostorů kolem KD
Střížov, Ve Vale v Ludéřově a podobně. To provádíme každým rokem a
čtenář sám prakticky vidí a posoudí,
kde byla přiložena ruka hasiče. A co se
týče zásahové činnosti, nejvíce práce
měli naši specialisti JPO (jednotka
požární ochrany) v boji s bodavým
hmyzem.
Starostové našeho okrsku, nebo
jejich zástupci se sjeli 27. listopadu na
zasedání zástupců všech sborů okresu
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Mladí hasiči při úklidu listí
v lesoparku za kulturním domem
ve Skrbeni a zde přijali zásadní úkoly
na rok 2011.
No a pomalu od tohoto sjezdu začínají probíhat výroční valné hromady,
na nichž se hodnotí činnost sborů
v tomto roce a jsou přijímány plány na
rok příští. Práce náročná především
pro výbory.
5. prosince se naši bratři a sestry ve
Střížově, Ludéřově a ve Lhotě p.K.
proměnili na Mikuláše, čerty a anděle.
Jejich kostýmy a nalíčení byly tak
dokonalé, že nebylo poznat kdo je kdo.
Drahanovičtí jako každý rok asistovali
na obcí pořádané Mikulášské nadílce
u Černé věže.
Vážení čtenáři, mám pocit, že jsem
Vás zpravil o tom nejdůležitějším ze
života našeho hasičstva. Rád jsem se
s Vámi - sestry a bratři hasiči, milí
čtenáři a naši příznivci prostřednictvím Zpravodaje obce Drahanovice
setkal. V příštím roce se budu i nadále
snažit o to, abych Vás informoval o
dění v našich sborech tak, abyste
u mých článků nezívali a dočetli je až
do konce.
Přeji Vám všem krásné vánoce,
v novém roce pevné zdraví a hodně
úspěchů ve Vašem konání.
Zvlášť ještě přeji našim hasičským
spolkům, aby se jim i nadále dobře
dařilo a za výbor okrsku a také za sebe
děkuji za vše, co jste vykonaly pro
obec a své organizace.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci !
Ing. František Faltýnek
náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov
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Sláva SNÍH ! (S + Š)
(O dlouhé zimě)
Slunce se schovalo,
sype se štěstí sněhové.
Standa se synem šílí,
startujte sáně, sněhuláky stavte strejdové!
Sláva sníh,
slyšíš Střížovem sypaným sněhem.
Srnky si stýskají,
skladba stravy – seno se senem.
Smýkají se silnice,
solí snad silničáři šetří.
Spolu spijó slepice,
Snad slunce svým snem spatří

Ze sportu
V uplynulém roce pracovaly v naší
TJ dva oddíly SPV a fotbalový oddíl.
V oddíle SPV je situace již několik let
ustálená – cvičí několik jedinců zejména pod vedení paní Zdeny Žákové a
Zdeny Rohelové, která vede skupinu
orientálních tanců. Dalo by se říct, že
nejaktivnějšími členkami jsou naše
seniorky, které nevynechají jedinou
středu, aby se zapojili do cvičení.
V oddíle kopané byla zapojena
v soutěžích 2 družstva - muži a starší
žáci. Muži se marně pokoušeli postoupit do III. třídy. V podzimní části sezóny z důvodu podmáčení hřiště většinu

Střížovem se šíří spalin smrad
šetříme, šetříme…
Sirným spadem škodíme si – snad?
Stařenky skrývají slzy,
Sviňský sníh!
Slunci schoval sněženky.
Stržené skluznice saní Standových.
Silný sporák Slunce sníh smaží,
sněhuláci škemrají, smíme setrvat?
Stařečkové svetry a spodky stydlivě svlékají,
slavíme slivovicí…. JARO!
František Faltýnek

STAVEBNÍ SPOŘITELNA
HYPOTEČNÍ BANKA
ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MAJETKOVÁ POJIŠŤOVNA

w
STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI
AŽ DO 18 LET ZDARMA
w
ÚROK 2,5 %
w
VÝNOS
5%
w
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
w
SPOŘÍCÍ ÚČTY 3%
w
ÚRAZOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ
kancelář: Kostelec na Hané, Boženy Němcové 369
PONDĚLÍ 14.00 – 16.00 hod.
ČTVRTEK 14.00 – 16.00 hod.
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
MOŽNÝ I JINÝ TERMÍN

ZAVOLEJTE ! TEL : 603 467 165
email: zdenek.navratil@obchod.wuestenrot.cz
Zdeněk Navrátil IČO: 49557424
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utkání museli sehrát na hřištích soupeřů. Starší žáci hráli poprvé soutěž pro
menší počet hráčů na šířku hřiště. Zde
je třeba poděkovat panu Kuchaříkovi,
který i pro tuto sezónu žáky vede.
V polovině roku došlo ke změnám ve
výboru oddílu.
V sobotu 8. ledna 2011 se bude
konat Valná hromada TJ na kterou
všechny členy TJ srdečně zveme. Čas a
místo konání bude vyhlášeno v obecním rozhlase.
Dovolte mi popřát všem občanům
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody
v roce 2011, aktivním sportovcům
dosažení co nejlepších výsledků.
Mgr. Jaromír Ostrý, Předseda TJ

