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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
i letošní zimní čas byl ve vedení
obce věnován bilancování, plánování a
sestavování rozpočtu. Hodně času také
zabrala příprava dokladů pro podání
žádostí o dotace.
Tak jako každoročně došlo ve všech
občanských sdruženích během zimního období k jednání valných hromad,
které zhodnotily uplynulé období a
naplánovaly svoji činnost na letošní
rok. I přesto, že v letošním roce nebudeme slavit ve spolcích žádné významné výročí, bude i letos činnost
spolků hodně bohatá. Hned po valných
hromadách, tak jak si všichni naplánovali, proběhly v nově plynofikovaných
kulturních domech plesy. Další kulturní i sportovní akce budou probíhat
během roku a pořadatelé Vás na ně
určitě pozvou.
Obec v areálu u Černé věže zorganizuje 30. dubna slet čarodějnic,
8. května pozveme k věži maminky a
oslavíme jejich svátek s programem
dětí základní školy a vystoupením
revival Karla Zicha. Také hodně
navštěvovaný Den dětí letos proběhne
a to 11. června. Blíže Vás informujeme
v článku z Černé věže.
V oblasti vždy diskutovaných dotací jsme v zimním období realizovali
dotaci z programu Leader Regionu
Haná a to zateplení stropu a materiálně
technické zázemí v kulturním domě ve
Střížově. Následně došlo k opravě a
doplnění elektroinstalace, vymalování, přebroušení a nátěru parket .Celkové náklady dosáhly 600.000,- Kč a
dotace činí 300.000,- Kč. Současně
knihovna ve Střížově byla vymalována
a položeno nové lino.
Na začátku roku jsou vždy vypsány
termíny podávání žádostí do různých
dotačních titulů. Obec podala několik
různých žádostí o dotace, pro jednotky
SDH na jejich vybavení, na rekonstrukci kapličky ve Lhotě pod Kosířem
a přes program POV na dokončení

úprav hasičské zbrojnice v Drahanovicích. V prvním kole jsme neuspěli
s žádostí o dotaci z LEADERU na
kapličku, ale v dubnu bude další
výzva, tak ji znovu podáme. O osudu
ostatních žádostí není zatím rozhodnuto. Ani vedení základní školy v této
oblasti nezahálelo a získalo dotaci ve
výši 355.000,- Kč z dotačního titulu
„EU-peníze školám“. Tyto budou
použity na nákup učebních pomůcek a
techniky.
Velice potěšitelné je, že rada
Regionu Haná po obdržení příslibu
dotace na dětská hřiště, zahájila výběr
dodavatele. Projekt je rozložen do
dvou roků a v tuto chvíli ještě neznáme přesný termín realizace. Z ministerstva životního prostředí máme
rozhodnutí o přidělení dotace na dva
nové vrty, ve výši 800.000,- Kč, které
posílí stávající i budoucí potřebu vody.
Všichni víme, že již dva roky pracujeme na projektu splaškové kanalizace. V tuto chvíli máme veškerou
projektovou dokumentaci a územní
rozhodnutí. Jakmile bude vyhlášena
výzva pro obce pod dva tisíce obyva-

tel, tak se do ní zapojíme a požádáme
o dotaci na tuto velice pro nás významnou a důležitou investiční akci.
Také projektování zasíťování pozemku par.č. 597/1 v Drahanovicích
Za kapličkou k výstavbě rodinných
domů probíhá dle našich představ. Byl
proveden geologický průzkum a vsakovací zkouška a s výsledky teď pracují projektanti. Termín předání dokumentace je stanoven na konec dubna.
Také dříve schválený prodej obecních bytů se uskutečňuje, věcné a
konkrétní nedostatky jsou odstraňovány. Probíhá převod na nové majitele,
někteří nájemníci řeší finanční prostředky, úvěrování apod. Prodejem
bytů byla zatím získána částka
2.000.000,- Kč a celkem za všechny
byty to bude 6.000.000,-. Tyto prostředky budou v letošním rozpočtu
ponechány jako rezerva a nebudou
zahrnuty do výdajů roku. Velká část
bude uložena na zvláštní účet pro
potřeby budoucích velkých investic.
Na prvním letošním zasedání zastupitelstva obce 29. března bylo hlavním
bodem schválení rozpočtu obce na rok
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2011. Rozpočet byl schválen a tím je
dána možnost jeho čerpání dle jednotlivých paragrafů a může dojít k opravám místních komunikací, bytových i
nebytových prostor, nákup nové sekačky aj. Zastupitelstvo také přidělilo
finanční prostředky na činnost všem
dobrovolným organizacím v obci.
Závěrem bych Vás pozval na všechny kulturní a společenské akce, které
budou v naší obci organizovány a
popřál hodně hezkých zážitků. Do
jarního období bych nám všem popřál
hodně pevného zdraví a síly na zvládnutí všech jarních prací a úkolů, které
jsme si předsevzali.
Ivo Richter
starosta obce

Svátky jara jsou tu zas,
oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční svátky,
hojnost zdraví, pohody a lásky
Vám přeje
starosta obce Drahanovice.

Jarní sběrová sobota
Sběr nebezpečného a objemného odpadu v Drahanovicích
a všech části je naplánován na sobotu 16. 4. 2011.
Časový harmonogram svozu bude následující:
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do
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8.30
9.30
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Lhota (u kulturního domu)
Drahanovice (u školy)
Drahanovice (cukrovar)
Střížov (u kulturního domu)
Ludéřov (dvůr-val)
Kníničky (u kapličky)

Odevzdávat můžete:
dezinfekční prostředky, kosmetické přípravky, absorpční činidla, filtry nasycené olejem, olověné a nikl-kadmiové akumulátory, ojeté pneumatiky, oleje
a mazací tuky, staré nátěrové hmoty, klížidla a lepidla, ředidla, mořidla a
rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací přípravky, fotochemikálie a staré léky,
pesticidy a postřiky na hubení škůdců, zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků – „zpětný odběr“ (chladničky kompletní),
elektrotechnický odpad: televizory, rádia, vysavače, fény aj.
objemný odpad: matrace, koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, nábytek,
kufry, sedačky z automobilů aj.
Pozor! Elektrotechnický odpad, aby byl odebrán ve zpětném odběru zdarma, musí být kompletní.
Žádáme občany, aby odpad ze svých domácností určený do sběru dodali
na sběrová místa výhradně v určený den a hodinu a předali přímo
pracovníkům sběrové firmy.
Je zakázáno dělat nepovolené skládky odpadu předem.
Zároveň upozorňujeme všechny občany, že žádný z výše uvedených druhů
odpadu nepatří do kontejnerů na tříděný odpad ani do popelnic na domovní
odpad. Chovejme se civilizovaně a třiďme odpad podle požadavků zpracovatele uvedených na výrobcích.
Současně žádáme občany, aby věci, které je možné odevzdat přes humanitární sbírku, aby tak učinili a nenavyšovali náklady na sběr!

ČINNOST RADY OBCE
v období od 1.1. do 29.3.2011
29. března se uskutečnilo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, kde jsem tuto zprávu o činnosti, potažmo
o obsahu jednání rady, prezentoval.
Rada se sešla celkem 9-krát, 4-krát v lednu, 3-krát v únoru a
2-krát v březnu. Projednali jsme celkem 75 bodů programu.
Rada si jako každý rok stanovila priority pro svoji práci a
další cíle ke zlepšení a zefektivnění některých oblastí.
Například opatření k zastavení nárůstu tonáže směsného
odpadu a tím růstu ceny, aktivní využívání dotačních
programů na financování všech plánovaných akcí,
přehodnocení využití některých příjmových oblastí obce a
podobně. Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2011.
Hlavní filozofií rozpočtu je zajistit chod a život na obci po
všech stránkách, pokračovat v započaté investiční činnosti a
získávat prostředky pro realizaci plánované výstavby stokové
kanalizační sítě a ČOV. Je zřejmě všem jasné, že není možno
pouze z obecního rozpočtu financovat tak nákladnou výstavbu
a bez dotace to nepůjde. I přesto, že získáme dotaci, bude to pro
obec značná finanční zátěž. Jak jsem řekl, hledáme cesty a
jednou z nich je finanční prostředky získané z prodeje
obecních bytů uložit s výhodným úročením a pokračovat
v hledání dalších zdrojů a možností.
Po schválení rozpočtu obce bude tento pro Vaši informaci
vyvěšen na obecních vývěskách a uveden na internetových
stránkách obce.
Nyní Vás seznámím s nejdůležitějšími závěry z usnesení
rady.

Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že poplatek za komunální odpad
pro rok 2011 bude vybírat:
08.00 - 11.00
Drahanovice - pondělí 18. 4. 2011
kancelář obecního úřadu 13.00 - 17.00 hod.
Ludéřov

- úterý 19. 4. 2011
místnost rozhlasu

14.15 - 15.15 hod.

Střížov

- čtvrtek 21. 4. 2011
kulturní dům

14.15 – 15.15 hod.

Lhota p/K

- čtvrtek 28. 4. 2011
místnost rozhlasu

14.30 – 15.15 hod.

Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k rekreaci.
Sazba poplatku pro poplatníka činí 480,- Kč.
Leden
Rada schválila:

Doplnění člena SPOZ – Alena Novotná, Drahanovice 93.

Žádost SDH Střížov o bezplatný pronájem KD Ludéřov za
účelem provedení VVH dne 14. 1. 2011.

Rozpočtové opatření 10/2010.

Zvýšení nájmu nebytových prostor pro rok 2011 o míru
inflace 1,5 % za rok 2010.

Dar pro novorozence ve výši 1.000,- Kč, který se předá
rodičům, účastnících se vítání občánků od 1.1. 2011.

Žádost Rodičů a přátel Mateřské školy v Ludéřově o bezplatný pronájem KD Ludéřov na den 26. 3. 2011- maškarní
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karneval. Obec zakoupí dárkové balíčky ve výši 2.000,- Kč.

Výpověď nájmu pozemku p.č. 28/5, k.ú. Ludéřov občanskému sdružení “U nás”. Nájem bude ukončen ke dni nabytí
právní moci vkladu kupní smlouvy o koupi tohoto pozemku.

Žádost ZŠ Náměšť n/H. o příspěvek ve výši 1.350,- Kč na
lyžařský kurz pro 9 žáků z obce Drahanovice (150,- Kč na
žáka).

Podání žádosti o dotaci do 8. výzvy LEADER Regionu
Haná na rekonstrukci kaple ve Lhotě p/K.

Žádost TJ Sokol o pronájem KD Ludéřov na 19.2.2011 a
sponzorský dar ve výši 500,- Kč.

Žádost Ing. Hyánka Miroslava, Nádražní 583, Náměšť n/H.
zastupujícího Lubomíra Papouška o stanovisko obce ke stavbě
RD a 2 garáží na parcele č. 729/21 Střížov, k.ú. Ludéřov a
možnost RD napojit na obecní vodovod.

Vytopení sálu KD Ludéřov a osvětlení v době cvičení žen
obce ve dnech středa a čtvrtek v topné sezoně. Obec poskytne
otop a osvětlení cca za 5.000,- Kč.

Rozšíření prací na úpravách a opravách KD Střížov dle položkového rozpočtu společnosti Stamo Konice s.r.o., k provedení elektroinstalace osvětlení, a technického zázemí,
zapravení omítek, vymalování sálu a chodeb. Celková cena
184.723,- Kč.

Inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě za kapličkou
Drahanovice pro budoucí plánovanou bytovou zástavbu - Ing.
Štěpán Farkaš, Sídliště svobody 20/73, Prostějov. Celková
cena průzkumných prací je 26.400,- Kč bez DPH.

Žádost Krajského úřadu Olomouc o souhlas s uzavřením
darovací smlouvy na dříve zapůjčenou výpočetní techniku do
knihovny Drahanovice v rámci projektu „Internetizace
knihoven Olomouckého kraje“.

Záměr obce provést kácení přestárlých a suchých stromů
v částech obce Střížov – alej směr Náměšť n/H., příkop
u silnice Drahanovice – Střížov, úvoz v Kníničkách a Ludéřov
za vrtem.

Žádost ŘK farnosti na příspěvek obce na ořez 6 ks lip na
pozemcích p.č. 49 a 353/3, k.ú.Drahanovice, obec poskytne
částku 5.000,- Kč.

Cenovou nabídku společnosti Altec International s.r.o.
Tovární 1423 Holešov k inženýrsko-geologickému průzkumu
zástavbové oblasti za kapličkou Drahanovice. Celková cena
36. 720,- Kč.
Vzala na vědomí:

Dotazník – Bioodpad z Mikroregionu Kosířsko, bude
dopracován o další informace a rozeslán občanům.

Ukončení členství ve SPOZ - Věra Kmentová, Anežka
Pilmajerová a Marcela Hrubá.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby
č. 1012016-09 uzavřené dne 25. 2. 2009 mezi Veolia Transport
Morava a.s. a obcí Drahanovice.

Žádost KÚ, odbor dopravy o souhlas se změnou
rozhodnutí k udělení licence na lince 890741 Olomouc Laškov - Konice.
Únor
Rada schválila:

Zápis o provedení inventarizace obecního majetku.

Smlouvu o nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě a provozování mezi obcí Drahanovice a společností M.I.S. s.r.o., Všechovice u Tišnova 50, Všechovice.

Nájemní smlouvu č.493/2001 mezi obcí Drahanovice a ZD
Těšetice o nájmu pozemku p.č. 565/28 k.ú. Drahanovice na
jeden rok za 2.300,- Kč/ha.

Rozhodnutí o kácení dřevin v části obce Střížov a rozhodnutí o kácení dřevin u komunikace Drahanovice - Střížov.

Žádost SDH Střížov o pronájem KD na den 5. 3. 2011 na
Hasičský ples. Obec daruje do kola štěstí dárkový koš v ceně
500,- Kč.
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Pronájem obecního pozemku p.č.597/1 k.ú. Drahanovice
ZD Senice n. H. za 2,5% z ceny za m².

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi obcí a Správou železniční dopravní cesty ve vztahu
k budování kanalizační sítě obce.

Stanovení ceny vývozu za 1 ks popelnice na rok 2011 –
90,- Kč.

Opatření k zamezení ukládání odpadů do kontejnerů pro
chataře a chalupáře v obci místními a jinými občany.

Úkol pro starostu a místostarostu k přípravě podkladů na
úpravu výše nájmů nebytových prostor v obci.

Pronájem pozemku p.č. 1025/1, k.ú. Ludéřov Bláhové Janě
Laffayetova 51/1, Olomouc.
Vzala na vědomí:

Roční zprávu za rok 2010 o zhodnocení výsledků
finančních kontrol, zajišťovaných obcí Drahanovice.

Hodnotící zprávu o čerpání rozpočtu obce v roce 2010.
Doporučuje OZ ke schválení:

Podání II. změny Územního plánu obce Drahanovice.

Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Zamítla:

Žádost Bláhové Jany Laffayetova 51/1, Olomouc o
odprodej pozemku p.č. 1025/1, k.ú. Ludéřov.
Březen

Rada schválila:

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
k distribuční soustavě napěťové hladiny 0,4 KV
č.4120652740 ZTP „Za kapličkou“ mezi obcí Drahanovice a
společností ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín 4.

Žádost o vyjádření k výstavbě vodovodní přípojky, Jiřina
Dudková, Blatec 127, v části Ludéřov, č.p.122, k.ú. Ludéřov.

Kácení ovocných stromů biokoridor nad „Zavírákem“ a
biokoridor Kolomazná pec, dle odborného návrhu pracovníka
společnosti Zahrada Olomouc s.r.o. Ing. Pavla Navrátila

Směrnice cestovní náhrady platná od 1.4. 2011.

Kulturní vystoupení na Den matek – 30 000 Kč, pořádaný
obcí.

Kupní smlouvu UZSVM/OOL/895/2011-OOLM o nákupu
pozemku.č.236 k.ú. Ludéřov, autobusová čekárna Střížov.
Celková cena: 14.000,- Kč. Úplatný převod schválen 25. 3.
2010 Zastupitelstvem obce.

Výpověď z nájmu části pozemku p.č. 715, k.ú. Ludéřov nájemník Ptáčníková Květoslava, Střížov 94.

Odměnu za práci fotografa při občanských obřadech
od 1. 2. 2011, ošatné zůstává 80 Kč, práce Po-Pá 130 Kč,
So-Ne 150 Kč.

Žádost Lenky Lutrové, Ludéřov 6 a Jana Kabáta Ludéřov 6
k vybudování 2 parkovacích stání na pozemku p.č. 689/4, k.ú.
Ludéřov, část Ludéřov.
Doporučuje OZ ke schválení:

Žádost Josefa Kosiny o odkoupení p.č. 961/3 k.ú. Ludéřov,
dle varianty A, uvedené v žádosti.

Rozpočet sociálního fondu na rok 2011.

Rozpočtový výhled na roky 2012, 2013, 2014.
Předkládá OZ k rozhodnutí:

Žádost o povolení zástavy obecního bytu manželů
Dopitových, Drahanovice 145.
Tolik k jednání rady. Rada samozřejmě řešila množství
dalších běžných problémů, o kterých se zde nezmiňuji. Jak
jsem napsal v úvodu, jsme si vědomi, že toto volební období
musíme všestranně a velmi aktivně zajišťovat maximum
podpory z dotačních programů do všech oblastí života obce.
A proto přeji naší radě a zastupitelstvu obce mnoho úspěchů
v této náročné práci.
Ing. František Faltýnek, místostarosta obce
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Tříkrálové koledování
v Drahanovicích
dopadlo úspěšně
Vánoční svátky uzavřel příchod Tří
králů a Charita ČR v tomto období
i letos zrealizovala Tříkrálovou sbírku.
Na Olomoucku bylo možno potkat
skupinky koledníků počátkem ledna.
Předávali vánoční poselství, informovali o aktivitách Charity a žádali
o příspěvek do zapečetěných kasiček.
"S koledováním nám letos v Drahanovicích pomáhalo osm skupinek.
Velmi oceňuji i štědrost lidí. Podařilo
se nám zde vybrat částku bezmála 29
tisíc Kč", zhodnotila Tříkrálovou sbírku 2011 Daniela Pazderová, regionální
koordinátorka akce.
Charita Olomouc zastřešuje tuto
sbírku v Olomouci a okolí. Svůj podíl

z výnosu koledování (65%) by 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. Zbylé
finanční prostředky jsou tradičně určeny mj. na projekty ostatních Charit
u nás i ve světě.
V sobotu 22. 1. 2011 proběhl Den
pro malé krále, poděkování za obětavost a nezištnou ochotu nejen koledníků. Součástí pestrého programu bylo
vyhodnocení soutěží a děkovná bohoslužba slova v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie, volný vstup
na dětské představení baletu Mojžíš Příběh o Princi Egyptském v Moravském divadle Olomouc, prohlídka
kostela sv. Mořice, věže a varhan,
pohoštění či prohlídka děl z doprovodných soutěží v charitní kavárně
BETREKA a volné vstupné na plavecký bazén.
Přidělenou část výtěžku z Tříkrálové sbírky 2010 Charita Olomouc
použila především na pomoc zemětřesením zasaženému Haiti a na spolufinancování investičního projektu zkva-

Oblastní charita Těšetice pořádá sbírku
HRAČEK
čisté a nepoškozené plyšáky,
panenky, auta,
nerozstříhaná pexesa,
pastelky, omalovánky

ZBYTKY VLNY, PŘÍZE, BAVLNEK
budou dále využity pro zhotovení výrobků pro potřebné
(ponožky, šály, rukavice).
Sběrná místa:

obchod Drahanovice
obchod Střížov
obchod Ludéřov
obchod Lhota p/K

litnění a rozvoje služeb Střediska
Samaritán pro lidi bez domova. Právě
na tento projekt bychom chtěli věnovat
i největší část letošní sbírky.
Koledování již skončilo, ale příznivci Tříkrálové sbírky mohou pomáhat celoročně prostřednictvím dárcovských SMS nebo speciálního konta.
Zprávy ze svého mobilu prosím odesílejte ve tvaru DMS mezera KOLEDA
na telefonní číslo 877 77. Cena dárcovské SMS je 30 Kč. Informace
o zvláštním účtu lze najít na
www.trikralovasbirka.cz.
Více aktuálních informací získáte
na www.olomouc.charita.cz nebo na
již zmíněném www.trikralovasbirka.cz. Nově můžete najít Tříkrálovou
sbírku na Facebooku, má zde svůj
profil.
Všem dárcům, organizátorům i koledníkům a jejich doprovodu upřímně
děkujeme.
Kontaktní osoba: František Jemelka
Telefon: +420 736 764 810
E-mail:
frantisek.jemelka@olomouc.charita.cz
Tiskové zprávy na internetu:
http://press-servis.ecn.cz/tiskove-zpravy/

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
w
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské).
w
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
w
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám

odřezky a zbytky látek).
w
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše

nepoškozené.

Sbírka potrvá do konce června 2011.

w
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
w
Obuv – veškerou nepoškozenou.

Firma Josef Marek, PLYNOSERVIS

w
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matra-

nabízí tyto služby:

w
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transpor-

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

Servis, čištění, 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:

ce, koberce – z ekologických důvodů
tem znehodnotí
w
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
ve středu 25.5. 2011 od 18.00 do 19.00 hod.
Drahanovice
Ludéřov
Střížov
Lhota pod Kosířem

- sklad na Rybníčku
- kulturní dům
- kulturní dům
- rozhlasová místnost

BAXI, DAKON, JUNKERS, BUDERUS, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM,
ARISTON, QAUDRIGA, MORA-TOP, DESTILA, VIADRUS, IMMERGAS, VIESSMANN,
KARMA, KVART - VAFKY, NEFIT, THERM.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Provádíme také záruční i pozáruční opravy elektrických
zásobníků DRAŽICE.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Ježíš žije a my žijeme s ním
Velikonoční pozdrav duchovního správce farnosti
Vážení přátelé,
co jsou Velikonoce? Především
jednou velkou oslavou přechodu ze
smrti do života. Totiž ukřižováním
a pohřbem vrcholí Ježíšovo ponížení, které začalo jeho vtělením.
Bůh na sebe vzal lidství se vším
všudy, zřekl se slávy a ve svém
božství se ztotožnil s lidstvím až na
nejzazší hranici naší existence.
Svým sebezmařením otevřel lidem cestu přes moře beznaděje, zániku, zmaru. Neutekl před smrtí, ale svobodně ji
přijal, a tím ji zbavil ostnu definitivního konce. Zemřel za
hříchy lidí, ale byl vzkříšen pro jejich ospravedlnění.
Zemřel – a věčně žije.
Tak se stává velikonoční tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista ústřední pravdou víry křesťanů. Tvoří
základ křesťanské teologie i bohoslužby. Od apoštolských
dob se věřící stále vracejí k těmto událostem a slaví jejich
liturgickou památku nejen ve výroční dny těchto událostí,
ale připomínají si ji při každé mši svaté.
Oslava Zmrtvýchvstání Páně však vyžaduje i důkladnou
přípravu a dostatečný prostor pro prožití a vyjádření radosti
a díkůvzdání. Proto do velikonočního okruhu nepatří pouze
Triduum – posvátná vzpomínka smrti a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista – ale také doba přípravná: půst, pokání; potom
doba velikonoční, čas radostných oslav, vděčnosti a pokoje.
Neboť Boží Syn, Ježíš Kristus, smazal lidský dluh, osvobodil člověka od hříchu a otevřel mu cestu k novému životu.
Není většího daru, není úžasnější skutečnosti.
Velikonoční liturgie je plná znamení: symbolických gest,
úkonů a obřadů. Jejich účelem však není skrýt před nezasvěcenými pravdu, ale naopak zpřístupnit ji všem. Znamení
usnadňují lidem kontakt s Bohem a vyprávějí o něm názor-
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nou řečí. Zdá se však, že dnešní člověk již této řeči nerozumí. To, co dříve bylo názorné, vypadá dnes nejasně a nesrozumitelně. Je to snad tím, že se zásadně změnilo lidské
myšlení? A nebo je to spíše tím, že si lidé odvykli o těchto
věcech přemýšlet? Možná podlehli mylnému přesvědčení,
že víra má s rozumem pramálo společného. Stačí však tak
málo – stát se dítětem a ptát se: "proč?" Zkusíte-li to, možná
budete mile překvapeni, na kolik otázek si dokážete sami
odpovědět. Zaposlouchejte se třeba pozorně do slov, která
velikonoční znamení doprovázejí. První lekci znakové řeči
můžete absolvovat třeba právě při velikonoční vigilii, která
je zahájena prastarým obřadem, slavností velikonoční svíce
– paškálu. Proč se při ní žehná oheň? Proč se zasazují
kadidlová zrna do paškálu, proč se paškál noří do křestní
vody?
Pro začátek vám nabízím malého průvodce. Začíná slavnost Veliké noci. Církev bdí. Již není opuštěná, plačící nad
hrobem svého Pána, ale s rozžatou svící čeká na svého
Pána, aby ho přivítala a oslavila s ním vítězství nad smrtí.
On jim nabízí ovoce své smrti a zmrtvýchvstání – zve je
k účasti na své vítězné oběti: ke křtu, k hostině svého Těla a
Krve a konečně i k hostině věčného života. Žehnáním ohně
oslavuje tedy církev Boha, jehož sláva jako oheň zazářila
ve Zmrtvýchvstalém Kristu a prosí o očištění ohněm milosti. Velikonočním chvalozpěvem pak za všechno děkuje.
To je ta pravá velikonoční radost – radost z vykoupení,
z povznesení člověka, z potvrzení naděje na jeho záchranu.
Tato radost by s vděčností a pokojem měla zcela člověka
uchvátit, naplnit jeho celý život, aby se v jistém smyslu stal
jedněmi velkými Velikonocemi.
A tak, Vám všem, kteří se budete vracet ze slavnosti
Velké noci, přeji a vyprošuji, abyste si nesli Zmrtvýchvstalého Krista s sebou ve svých srdcích. Přineste Ho
i do svých domovů, do vašich rodin a společenství
Ať prozáří Vaše životy, aby se staly jednou velkou slavností
svíce.
P. Jan Kulíšek

Sbor pro občanské záležitosti
Předsedkyně: Mgr. Psotová Iva, Střížov
Členky:
Mgr. Loníčková Růžena, Drahanovice
Černá Eva, Ludéřov
Mgr. Pospíšilová Jarmila, Drahanovice
Richterová Vlasta, Kníničky
Janečková Jiřina, Drahanovice
Urbanová Lucie, Lhota p/K.
Čecháčková Monika, Ludéřov
Frýbová Martina, Střížov
Novotná Alena, Drahanovice
Všem manželským párům, které se dožívají jubilejní
svatby, ať už zlaté (50 let), diamantové (60 let),
či platinové (70 let společného života).
Řada našich spoluobčanů si ráda připomene kulaté výročí
své svatby, které bývá vhodnou příležitostí pro krátké
zavzpomínání a setkání celé rodiny. Členky SPOZ připravují
pro jubilanty a jejich blízké slavností obřad v obřadní síni,
který si v ničem nezadá s klasickou svatbou. Hudba, recitace,
slavnostní projev a v závěru zápis do pamětní knihy vytváří
atmosféru, na kterou přítomní rádi a dlouho vzpomínají.
Jelikož neustále přibývá manželských párů, které uzavřeli
sňatek mimo náš matriční úřad, není v silách členek SPOZ
toto podchytit. Z tohoto důvodu zdvořile žádáme samotné
jubilanty, případně jejich rodinné příslušníky, aby sami požádali obec o uspořádání slavnostního obřadu nebo blahopřání
v místě bydliště a to prostřednictvím členek SPOZ nebo
přímo v kanceláři Obecního úřadu v Drahanovicích - oddělení matrika (tel.č. 585 949 256).

Akce SPOZ:
- 05.11.2010 – zlatá svatba
manželé Bedřiška a Miroslav Mrténkovi, Ludéřov
20.2.2011

– vítání občánků ve 15.00 hodin
Konečný Roman, Drahanovice
Langerová Laura, Ludéřov
Navrátil Alois, Ludéřov
Kadlčík Michal, Ludéřov

20.2.2011 – vítání občánků v 15.00 hodin
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Akce SPOZ:
- 20.2.2011

Matriční úřad

– vítání občánků ve 14.00 hodin
Svoboda Vojtěch, Ludéřov
Pospíšilová Viktorie, Střížov
Lakva Daniel, Ludéřov
Hekrla Jáchym, Drahanovice

19.3.2011

– svatba v obřadní síni v Drahanovicích
Hradecká Ivana, Střížov
Zelinka Vladimír, Střížov

20.2.2011 – vítání občánků ve 14.00 hodin

Z ČINNOSTI
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI
A PASTORAČNÍ RADY
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás pozdravili na začátku jara,
před největšími křesťanskými svátky
v roce a trochu Vás seznámili s děním
ve farnosti, protože zima byla dlouhá a
událostí nemálo, ale také bychom Vám
chtěli nastínit, co farnost připravuje do
konce školního roku, respektive do
poloviny prázdnin, kdy proběhnou
oslavy patrona našeho farního kostela
sv. Jakuba Staršího.
Protože v minulém čísle Zpravodaje
obce jsme Vás o činnosti farnosti
v průběhu podzimu neinformovali
z důvodu vánočních svátků a s nimi
spojenými oslavami svátku narození
Ježíše Krista, se nám jevilo daleko
vhodnější umístit na stránky zpravodaje raději několik slov k vánočnímu
tématu než mluvit o tom, co kdo a kde
udělal.
Koncem roku 2010 farnost oslavila
Slavnost všech svatých na začátku
měsíce listopadu a připomenula si
Památku všech věrných zesnulých
Dušičkovou pobožností na místním
hřbitově. Adventní dobu jsme prožili
klidně a v očekávání příchodu Vánoc.
Mimo pravidelné bohoslužby ve farním kostele po dobu vánočních svátků
proběhl nádherný Vánoční koncert
v podání naší scholy. Příznivců překrásné hudby přišlo tentokrát nečekaně mnoho, kostel málem svoji kapaci-

tou nestačil všechny pojmout, ovšem
smutné bylo, že návštěvníků z okolních obcí bylo daleko více než návštěvníků z místních a přilehlých částí
naší obce.
V měsíci únoru oslavila farnost
svátek uvedení Páně do chrámu, tzv.
Hromnice a 9. března začala Popeleční
středou doba postní, doba příprav na
Velikonoce, na oslavu Zmrtvýchvstání
Krista. Doba postní je dobou zdrženlivosti, dobou ztišení. Farnost v době
postní nabízí všem, i nevěřícím mimo
pravidelných bohoslužeb i účast na
pobožnosti Křížové cesty každou
neděli ve 14 hodin ve farním kostele.
Letošní Velikonoce oslavíme mší
svatou na Zelený čtvrtek, Velkopátečními obřady na Velký pátek a

Velikonoční vigilií na Bílou sobotu.
V neděli proběhne oslava Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Přesné začátky
velikonočních obřadů a bohoslužeb
naleznete na vývěsce nebo na webových stránkách farnosti nejpozději
týden před velikonočním triduem.
Po velikonočních svátcích Vás hned
v sobotu 7. května všechny zveme na
mši svatou do kaple Panny Marie
Růžencové v Ludéřově, kde proběhne
oslava patrona hasičů sv. Floriána.
Střížovští spoluobčané budou mít
v sobotu 28. května možnost oslavit
hodovou mší svatou v místní kapli
svátek Navštívení Panny Marie. V měsíci květnu také proběhne v našem
farním kostele první svaté přijímání a
plánujeme pěší pouť na Májovou
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pobožnost ke kapli Panny Marie
Lurdské na Kosíři.
V sobotu 4. června proběhne hodová mše svatá v kapli Nanebevstoupení
Páně na Lhotě pod Kosířem a na závěr
školního roku taktéž v měsíci červnu
je plánován výlet dětí, jako odměna za
končící školní rok. Předběžně je výlet
směřován do ZOO Lešná a pravděpodobně na poutní místo Provodov.
Možnost účastnit se tohoto výletu má
každé dítě z obce včetně těch nejmenších, ovšem u předškolních dětí je
podmínkou, že musí být v doprovodu
minimálně jednoho rodiče. Možnost
přihlášení bude u duchovního správce
farnosti a termín přihlášení bude včas
zveřejněn.
V měsíci červenci je naplánován
tábor pro děti do malebného podhůří
Jeseníků, konkrétně poblíž městečka
Lipová-lázně. Možnost přihlásit se
budou mít všechny děti školou povinné. Termín konání, způsob přihlášení a
především cena budou upřesněny
s dostatečným předstihem na plakátcích a dalších informačních zdrojích.
A poté už nás čekají jenom hodové
oslavy sv. Jakuba Staršího v Drahanovicích. Jak budou tyto oslavy ze strany
farnosti probíhat? To bude naše prázdninové překvapení.
Když přejdeme od událostí duchovních k těm světským, musíme se trochu pozastavit i u záležitostí, které
mění ráz naší obce. V minulém roce
proběhlo posouzení stromů pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a na základě tohoto posouzení o špatném zdravotním
stavu dřevin provedla v zimních měsících farnost kácení lip na pozemcích
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Drahanovice v okolí kostela a kolem
hřbitova. Samotné kácení za použití
mechanizace provedla firma Václav
Koutný z Těšetic za velkého přispění
dobrovolníků z řad farníků i ostatních
spoluobčanů, kteří bez nároku na
jakoukoliv odměnu provedli tzv. černou práci spojenou s pomocnými pracemi a s úklidem a o to byla celá realizace prací levnější. Za to jim patří
z naší strany velké díky.
Ještě před Velikonocemi máme
naplánováno provedení náhradní výsadby ovocných stromů za stromy,
které byly během zimy vykáceny.
Farnost zasadí na pozemku p.č. 375/15
katastrálního území Drahanovice
10 nových třešní.
V polovině měsíce března provedla
firma Ing. Petr Kubík z Chomoutova
na lípách, které rostou na pozemcích
ve vlastnictví Římskokatolické farnos-
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ti a nebyly na základě výše uvedeného
posouzení pokáceny, doporučené odborné zdravotní a symetrizační řezy
tak, aby se stromům, které se několik
minulých let odborně neošetřovaly
ulehčilo a neohrožovaly při každém
silnějším větru majetek a zdraví občanů naší obce. Jednalo se celkem
o 6 lip, 4 kolem farního kostela a
2 u hřbitova.
V měsíci lednu začala také farnost
intenzivně pracovat na zhotovení projektů na opravu kostela a jeho okolí.
Úkol je to velký, který vyžaduje nemalé finanční prostředky. Předpoklad je,
že do letních měsíců letošního roku by
měl být zpracován projekt na opravu
částí kostela a následně by mělo dojít
ke zpracování žádosti o dotace tak, aby
v průběhu podzimu mohla farnost o
dotace žádat. Pokud se vše podaří, je
reálný předpoklad, že by v roce 2012
bylo započato s opravou farního kostela. Obec Drahanovice tuto aktivitu
podporuje, nejen ideologicky, ale i
finančním příspěvkem, protože bez
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finanční pomoci nejen obce a farníků,
ale všech spoluobčanů, není v této věci
reálná šance na úspěch a v současné
době jsme asi jedinou obcí v širokém
okolí, která nemá po více jak 20 letech
od sametové revoluce opravený kostel,
který byl postavený z nemalých finančních prostředků a za pomoci našich
předků, kteří v naší obci žili již před
několika stoletími.
V případě, že máte zájem se o farnosti dozvědět daleko více informací
než bylo popsáno výše, navštěvujte
pravidelně naše webové stránky
www.farnostdrahanovice.estranky.cz
a pokud by měl kdokoliv zájem podílet
se na činnosti farnosti nejen finančním
příspěvkem, ale i podáním pomocné
ruky při různých akcích a aktivitách,
nebude v žádném případě odmítnutý.
Závěrem Vám všem přejeme
důstojné a radostné prožití nejen
Velikonoc, ale i přicházejících jarních
měsíců.
Pastorační rada
farnosti Drahanovice
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SEZONA 2011
NA ČERNÉ VĚŽI
S příchozím jarem se opět otevírá naše kulturní památka
Černá věž. V letošním roce byla návštěvníkům zpřístupněna v sobotu 2. dubna 2011. Posledním dnem, kdy bude
možné v této sezoně stálou expozici a právě probíhající
výstavu v Černé věži shlédnout, bude středa 28. září.
Vstupné se nemění: dospělí 20,- Kč důchodci 10,- Kč a
děti od šesti let zaplatí 5,- Kč. Stejná zůstává i návštěvní
doba, tj. duben a květen – soboty, neděle 10-12 a 13-17
hodin, od června do září bude otevřeno také každou středu
od 13.00 do 17.00 hodin.
V naší malé galerii v nejvyšším patře věže pro Vás
v průběhu roku připravujeme tyto výstavy, na které jste
srdečně zváni:
21. 5. – 29. 6. 2011 ANDĚLÉ VE VĚŽI
Výstava prací autorek Dany Sedlářové a Hany Münsterové
Prodejní výstava. Vernisáž v pátek 20.5. 2011
2. 7. – 17. 8. 2011 SNY Z KOVU A DŘEVA
Drátované šperky a dřevořezby Evy a Tomáše
Kudelnjakových. Prodejní výstava.
20. 8. – 28. 9. 2011 TAŠKA DĚLÁ ČLOVĚKA
Originální textilní tašky a polštáře z dílny Lenky
Korhoňové. Prodejní výstava. Vernisáž v pátek 19. 8. 2011.
Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se i vernisáží k výstavám, kde máte možnost dozvědět se více o autorech a jejich
pracích. Vernisáže jsou doplněny kulturním vystoupením.
Dá se předpokládat, že posledně jmenovaná výstava bude
atraktivní i pro vás občany Drahanovic, neboť její autorka
je naší spoluobčankou.
V areálu pod Černou věží proběhne
i letos několik kulturních akcí.
Všechny budou podrobně popsány na
plakátech.
První z nich bude v sobotu
30. dubna v 17 hodin Slet čarodějnic.
V rámci této akce vyhlašujeme
pro děti výtvarnou soutěž na téma
„Čarodějnice“.
Jednou z dalších akcí bude již tradiční Pohádková věž a ves, která se
uskuteční v sobotu 11. června 2011.
Chtěla bych zde vyzvat všechny,
kteří by se chtěli zúčastnit této akce
v roli pohádkové postavy, aby mě
kontaktovali na tel. 733717769 nebo
na e-mailu
cernavez@obecdrahanovice.cz,
kde jim budou podány podrobnější
informace.
Jana Cilečková

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Jsem rád, že se s Vámi, našimi čtenáři, mohu opět podělit o vše důležité
a zajímavé, co se ve sborech událo od
začátku nového roku. Mnozí víte, že
v prvních 2 měsících roku probíhají
výroční valné hromady (VVH) a lapidárně řečeno, je to období velkého
papírování a schůzování. Možno konstatovat, že všechny sbory využily
VVH k tomu, aby vyhodnotily svou
práci a poučily se z chyb a nezdarů.

Jednání byla na dobré úrovni a jak
jsem již uvedl, splnila svůj cíl. A také
s potěšením konstatuji, že kvalita především zpráv o činnosti a i celková
organizace valných hromad má vzestupný trend.
Bohužel nepochválím většinu výborů
a úroveň plánů na rok (nemluvím
o plánovaných akcích, ale o formě).
Jsem přesvědčen, že v příštím roce
zdoláme i tento úkol, který mimo jiné

stanovilo usnesení okrsku. Pak ze
současných seznamů úkolů, převážně
neohraničených časem, prostorem a
stanovením konkrétní zodpovědnosti
budou opravdové plány. Jen ještě podotýkám, že sbory naplánovaly množství
kvalitních akcí nejen v kultuře, sportu,
ale především ve zlepšování odborné
připravenosti jednotek požární ochrany (JPO), přípravě mládeže a podobně.
A právě u hasičské mládeže se s rados-
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tí v duši pozastavím. Na valné hromadě střížovských bylo oficiálně přijato
celkem 14 dětí, které jsou začleněny
do oddílu s názvem Vážky. Ve sboru
Ludéřov přijali 9 nových, mladých
členů, převážně děvčat. A malá perlička, která osvěžila jednání VVH 15.1.
2011 v Ludéřově bylo přijetí určitě
nejmladšího člena hasičstva v okrsku,
ale i v republice (možná i v Evropě a
ne-li na zeměkouli) Aloise Navrátila,
narozeného 2.1. 2011.
Ve sborech si uvědomujeme, že bez
nové mladé krve nemáme pokračovatele a to bývá cesta k zániku mnoha
občanských sdružení. Přijetí mládeže
je krokem prvním - tím jednodušším.
Jejich začlenění, výchova a příprava je
druhý krok a ten vyžaduje obrovské
množství energie vedoucích, všestrannou podporu mateřských sborů, úzkou
spolupráci s rodiči… Je to navzdory
tomu práce velmi radostná a povznášející.
12.2. se setkal výbor okrsku č.5
Drahanovice na VVH. Mimo jiné zde
byly vytvořeny základy okrskové
soutěže o putovní pohár a odměněni
aktivní členové a také velitelé JPO
Petr Hroch, Martin Andrýsek a Zdeněk
Menšík za pomoc při záplavách v obci
Troubky. Jsem rád, že po personálních
změnách ve vedení okrsku v roce 2010
výbor začal plnohodnotně fungovat
jako zastřešující síla našich sborů. Je
schopen v rámci své působnosti stanovovat priority, sbory řídit, zastupovat a
reprezentovat je u vyšších orgánů,
obce a podobně.
26.3. se starostové našich sborů
zúčastnili Shromáždění představitelů
SDH okresu Olomouc v Černovíře.
Dost schůzování, jedeme dál.
V lednu a březnu jste si mohli
zatančit na hasičských bálech, v Ludéřově a Střížově, které mají rok od roku
vyšší úroveň. Menší zájem místních
obyvatel nás už nepřekvapuje, ale
stále bolí.
První náznaky jara umožnily zahájit
úklidové práce. Hasiči na Lhotě, jako
každý rok uklidili hřiště a opravili
lavičky. Koncem března ludéřovští
vyhrabali listí ve Vale, namontovali
lavičky a zajistili další údržbou areálu.
Současně vykáceli přestárlé dřeviny
kolem staré cesty k „Zavíracímu mostu“. Vyčistili prostor v biokoridoru
vykácením přestárlých stromů „Nad
Zavírákem“ a ty budou péčí obce
nahrazeny novou výsadbou. Stejně tak
byly káceny staré a vyhnilé stromy
v aleji Střížov – Náměšť n/H. I zde
bude na jaře nová výsadba třešní.
Kácení předcházely odborné posudky
stavu dřevin a povolení obce. Ještě pár
slov k tématu. V minulém týdnu někdo
s „vysokým“ IQ úmyslně ulomil koru-
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Vážky SDH Střížov - krmení zvěře

Vážky SDH Střížov - úklid odpadků kolem silnice Střížov - Náměšť
ny u 3 mladých stromků. Je na nás,
abychom vandalství zabraňovali a tyto
vyšinuté jedince odhalovali. Náš společný majetek, naše prostředí, které se
snažíme zkrášlovat musíme i rozhodně
bránit. Proto Vás, milí čtenáři žádám,
máte-li k tomuto nějaké informace,
obraťte se prosím na obecní úřad.
Mimo jiné Vážky ze Střížova celou
alej vyčistily od odpadků, aby mladé
stromky vyrůstaly v čisté přírodě. Více
jak 10 pytlů odpadu všeho druhu –
smutný to důkaz existence úrovně
některých lidí kolem nás. Je těžké
odpovídat na otázky mládeže, proč to
lidi dělají, když má každý doma
popelnici.
Ještě zůstanu u oddílu Vážky
Střížov. Má za sebou pestrý a prospěšný začátek roku. Pomáhal s úklidem
sálu KD po malování a s přípravou na
hasičský ples. V zimních měsících
krmil lesní zvěř a zároveň poznával
přírodu. Bratr Rostislav Hrazdil měl

tyto výlety velmi dobře a pro děti
zajímavou a poutavou formou připraveny. Po takovémto pracovněpoznávacím výletě na Liščí chatu,
který jsme zakončili pečením buřtů,
byli o něco chytřejší i starší hasiči.
2. února mi byl osobně oznámen
požár komína v jednom domě ve
Střížově. Vyhlásil jsem požární
poplach jednotce požární ochrany
(JPO) a oznámil veliteli okrsku Petru
Hrochovi. Ten předal tuto zprávu
Hasičskému záchrannému sboru
Olomouc (HZS). Do cca sedmi minut
vyjeli střížovští, do 18 minut přijela
cisterna z Drahanovic. Do dalších asi
20 minut přijelo vozidlo z HZS a hlídka PČR. Drobný požár byl uhašen JPO
Střížov. Holá zpráva, holá fakta. A
považte, ve Střížově se najdou chytráci, kteří před ostatními „zasvěceně“
prohlásí mezi lidmi: „Střížovští hasiči
sedí všichni v hospodě a oheň tu musí
přijet hasit až z Olomouce“. Nevím,
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kde se ta jedovatost v lidech bere, ale
vždy mě zaskočí.
Připomínám, že požáry je možno
hlásit několika způsoby. Nejjednodušší telefonem na číslo 112 nebo 150.
112 je přímo do operačního střediska
HZS, které vyhodnotí zprávu a vyrozumí nejbližší místní JPO zprávou
SMS a dále koná. Na každé hasičské
zbrojnici je siréna. SDH Drahanovice
a SDH Střížov mají zařízení, které po
spuštění sirény vydá signál do řídícího
pultu IZS (integrovaného záchranného
systému HZS), SDH Ludéřov a Lhota
p.K. toto propojení nemají. Tedy
pokud chci ohlásit požár, je k tomu
určeno červené tlačítko (před použitím
rozbít sklo na krabičce) umístěné
u vchodu do zbrojnice. Hlas sirény
svolá místní JPO.
No a konkrétně co mám dělat v případě, že mi „blafne“ komín? Většinou
v něm vzplanou hořlavé dehtové usazeniny, vznikající z nedokonalého
hoření a spalování plastů. (Plasty,
polymerní materiály obsahují celou
řadu příměsí, tato směs se při spalování postupně usazuje na stěnách komína). Při vzplanutí komína je proto
nutno ihned uhasit kamna, uzavřít
přívod vzduchu. Oheň v komíně dosahuje vysokého žáru a není dobré hasit
vodou. Při prudkém objemovém rozpínání páry může dojít k poškození komínového tělesa. Vhodný je písek, a
hasicí přístroje na této bázi.
Naše sbory v současné době připravují nebo už provádí sběr starého železa. Vždy do doby obcí pořádaného
svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V prvním případě získají
finance a obec body z provádění separace odpadu. V druhém případě platí
obec velké peníze za tonáž nebezpečného odpadu a přesto se najdou tací,
kteří sem přivezou i kovový odpad.
Snažil jsem se naznačit něco ze
života hasičstva na začátku sezony. Už
teď na jaře a v průběhu léta budeme
pořádat mnoho pěkných kulturních,
sportovních a jiných akcí. Hasiči Vaší
obce rádi uvítají a ocení, když je podpoříte třeba jen svou účastí. Přeji Vám
všem slunečné a voňavé jaro, a hodně
úspěchů ve Vašem konání.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci !
Ing. František Faltýnek
(náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov)

O školení vedoucích mládeže
Vážené sestry a bratři,
dovoluji si Vás všechny pozdravit a
informovat několika slovy o proběhlé
akci, která se na přelomu února a března uskutečnila v Ústřední hasičské
škole v Jánských Koupelích.
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Vážky SDH Střížov-výlet do lesa

SDH Ludéřov - prořezávka suchých stromů v Ludéřově
V průběhu dvou víkendů se konalo
v hojném počtu účastníků školení
vedoucích mladých hasičů pod vedením činovnice Jitky Fabiánové z Vyškova. Ta záživnou a nespočetněkrát
humornou formou do našich hlav
nalila velké množství informací, důležitých ke smysluplnému a odbornému
vedení hasičského potěru.
Skupina, která se tohoto školení
zúčastnila patří dnes mezi mé kamarády, kteří se vydali na náročnou cestu
výchovy a přípravy těch nejmenších,
s kterými mohu kdykoli konzultovat
potřebné.
Myslím, že školení mi dalo vše
důležité a rovněž odvahu a chuť v pokračování již započaté práce s kolektivem mladých hasičů SDH Střížov.
Těším se a věřím, že budu moci využívat zkušenosti svých kolegů v rámci
okrsku i mimo něj.
Pavel Katrušák
(referent mládeže SDH Střížov)

Jaro se všemi P
Probuzená příroda.
Podívejte přátelé – probuzená Příroda.
Plná pípání ptáčků, pučících pupenů.
Potůček pobrukuje písničku podél plotů.
Panečku podívejte! Pravá pohoda.
Podběl prosvítil posmutnělé pláně,
pampelišky plavými paličkami pohupují,
pryskyřník prudký pozdravil poklonou právě,
poklady Přírody pavoučci pozlacují.
Pánové,
přetněte prorezlá pouta pokrytců!
Probuďte pudy pokryté prachem!
Poběžte, poletíme povětřím polibků!
Připijte!
Pozdravíme Přírodu propitým platem!
František Faltýnek
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"My jsme děti ze
školičky, hrajeme si
na barvičky!”
volaly děti na předvánočním
vystoupení. Při něm všem zúčastněným ukázaly, jak ve školce cvičíme
s padákem, hrajeme si na zvířátka,
tančíme, zpíváme, recitujeme a hrajeme krátké scénky výchovně i tematicky zaměřené. Letos si hoši nejraději
hrají na hasiče a proto předvedli i
rychlý zásah při "požáru" vánočního
stromku.
Mnohdy je však problém zajistit
k jejich oblíbeným hrám potřebné
hračky a pomůcky. V obchodech je
jich spousta, ale bohužel jejich kvalita
neodpovídá každodennímu využívání
a často se rozpadnou velice brzy.
Vystoupení dětí při příležitosti
nejrůznějších svátků jako jsou
Vánoce, Velikonoce nebo narozeniny
dětí nám pomáhají příjemně zpestřit a
dotvořit naše maminky, které dětem
pečou perníčky, sušenky a jiné sladkosti. Motivací tedy mají děti spoustu
i včetně velkého potlesku a chvály za
předvedené výkony.
Inspiraci pak čerpají při shlédnutých pohádkách v divadle Metropol
v Olomouci nebo při návštěvách divadelních představeních v ZŠ, kterých
se s dětmi rádi účastníme. Vše zúročíme na konci školního roku, kdy rodičům zahrajeme divadelní představení,
nad kterým už nyní přemýšlíme.
Těšíme se, že se na nás přijdete podívat!
Za kolektiv MŠ Drahanovice
Antlová

I N Z E R C E

Hotel Petr Bezruč ***
v Malenovicích
PŘIJEĎTE SI ODPOČINOUT DO BESKYD

Bazén se slanou vodou, bowling, sauna, solná
jeskyně, masáže čokoládové, medové, indické
a jiné ...
Kontakt:
Hotel Petr Bezruč ***
Malenovice 327
739 Frýdlant nad Ostravicí
Telefon: 558 675 341
Mobil:
737 211 111
E-mail:
recepce@hotelpetrbezruc.cz
www.hotelpetrbezruc.cz

KOM I N I C T V Í
ROMAN NEVRLÝ
Olbramice 49
IČO: 65837061
osobní kontakt - denně od 17.00 – 18.00 hodin,
jinak nonstop na telefonních číslech: 585 349 222
724 102 802
nebo elektronicky e-mail: ro-mann@seznam.cz
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STAVEBNÍ SPOŘITELNA
HYPOTEČNÍ BANKA
ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MAJETKOVÁ POJIŠŤOVNA

w
STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI
AŽ DO 18 LET ZDARMA
w
ÚROK 2,2 %
w
REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ
w
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
w
ŽIVOTNÍ a KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ
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

KRAZZER s.r.o. | Šmakalova 206, | 784 01 Litovel, | IČ: 285 98 547, DIČ: CZ258 98 547
| FAX:585 341 777 | GMS: +420 776 686 049, +420 731 006 047
web: www.krazzer.cz | email: krazzer@krazzer.cz
provozování kanalizací a ČOV | poradenství v ekologii | likvidace odpadů | vývoz žump a septiků
zkoušky těsnosti | vzorkování odpadních vod | vzorkování odpadů | určování nebezpečnosti odpadů

Vážení občané,
obracíme se na vás s cenovou nabídkou na vývoz a likvidaci obsahu
vašich žump a septiků.
Naše firma se touto problematikou už dlouhodobě zabývá a jsme schopni
vám nabídnout službu, kterou potřebujete.
název

Kategorie

do 4 m3 do 6 m3 do 8 m3 do 10 m3

nad 10 m3

žumpa

odpadní voda

800,-

1000,-

1200,-

1500,-

Opakování předchozího

septik

odpadní voda

900,-

1100,-

1400,-

1800,-

Opakování předchozího

Věříme, že Vás naše cenové relace zaujaly a jsme připraveni
vám pomoci v dalších oblastech jako je například:
propojení na veřejnou kanalizaci dodání a osazení čerpací jímky, žumpy
zkoušky těsností s vystavením protokolu poradenství v ekologii
hygienizace a likvidace starých jímek, septiků a kanalizací

Odborníci naší firmy jsou ochotni vám podat další informace na telefonním čísle +420 731

006 047

