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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
přijměte v době proměnlivého léta můj
pozdrav a několik informací o aktuálních událostech obce.
Od dubnového vydání našeho zpravodaje, ve kterém jsem Vás informoval o schválení rozpočtu obce na rok
2011 došlo v mnoha položkách k jejich
čerpání a tím k plnění volebního programu nového zastupitelstva. K té
největší investiční akci, kterou po
vítězství ve výběru dodavatele pro nás
zhotovila stavební firma Doposinvest
z Bohuslavic, patřilo zhotovení všech
úprav na hasičské zbrojnici a nové
garáži. K dnešnímu dni je celá budova
zateplena, jsou osazena nová plastová
okna, dveře, opravena střecha, okapy a
v celé budově je nová elektroinstalace.
Pro naši zásahovou jednotku vzniklo
nové sociální zařízení se sprchou
a teplou vodou. Celkové letošní náklady se pohybují kolem 1.000.000,- Kč
a Olomoucký kraj podpořil tuto naši
investiční akci částkou 385.000,-Kč
z Programu obnovy venkova, za což
vedení Olomouckého kraje děkujeme.
Na závěr oprav získala budova novou
fasádu a tím nový vzhled, který většina občanů chválí a také od našich
hasičů jsem s poděkováním slyšel jen
slova chvály. Okolí budovy a celý park
dozná v budoucnosti také změny.
V parku bude ještě v letošním roce
vybudováno dětské hřiště, na které
získal Region Haná dotaci s regionálního operačního programu. Po výběru
dodavatele, kterým bude stavební
firma Insta Olomouc, se od září začne
s její realizací jak u nás tak i v ostatních obcích regionu Haná. V naší obci
vzniknou dětská hřiště ve všech částech obce. Obec se bude na financování podílet částkou 350.000,- Kč plus
následné úpravy terénu.
Také náš úkol opravit jednu památku ročně zajišťujeme. Je proveden
výběr dodavatele na opravu kapličky
ve Lhotě p/K a práce budou započaty

po podpisu smlouvy o dílo s termínem ukončení do
20. 10. letošního
roku.
Jak jsem Vás již
dříve informoval,
získala naše obec
dotaci z Operačního programu životní prostředí na
zhotovení dvou
průzkumných vrtů.
V této době probíhá výběrové řízení
na dodavatele a po
podpisu smlouvy Podpis smlouvy o koupi kaple
o dílo s vítězným
dodavatelem budou práce započaty a ním a zároveň posledním rozlučkovém
ukončeny nejpozději do konce listopa- dni 26. 6. v drahanovickém kostele
du. Podle výsledků čerpacích zkoušek došlo k podpisu kupní smlouvy,
budou vrty napojeny na vodojem a tím následně k uhrazení podepsané částky
zabezpečen dostatek vody pro další a ke vkladu do katastru nemovitostí. Je
rozvoj obce.
potěšitelné, že právě mladí lidé z naší
Také ve společnosti v tolik diskuto- obce se snaží tento objekt využívat. Již
vané a kritizované oblasti bezpečnosti zde proběhl koncert mladých konzersilničního provozu se nám podařilo vatoristů, chystá se divadlo a další
uspět s žádostí o dotaci. Byly zakoupe- koncert. Tak, ať se kostel stane místem
ny a následně namontovány tři radary setkávání a nejen mladých.
na měření rychlosti v celkové hodnotě
Nyní pár slov o prodeji bytů.
190.000,- Kč. Dotace z Olomouckého Celkově bylo rozhodnuto o prodeji 15
kraje činila 60.000,- Kč. Jeden je osa- bytových jednotek v bytových domech
zen v Drahanovicích ve směru od čp. 2, 3 a 145. K dnešnímu dni je
Střížova a zbývající na vjezdech do prodáno a podáno nebo vloženo
Ludéřova od Drahanovic a Laškova na v katastru nemovitostí 10 bytů za celsilnici II/448.
kovou částku 4.233.316,-Kč z celkoMezi velké a pro nás všechny pro- vých 6.284.889,- Kč. Na základě výběspěšné investiční akce patří vybudová- ru finančního ústavu byly od května
ní čistírny odpadních vod a splaškové uloženy 3.000.000,- Kč na vkladový
kanalizace a zasíťování pozemků pro účet do Volksbank Olomouc jako
výstavbu rodinných domů za Kaplič- rezerva pro příští finančně náročná
kou v Drahanovicích. Kanalizace je období. Zastupitelstvo na svém jednápřipravena a očekáváme vyhlášení ní 28.6. schválilo další postup prodeje
výzvy na podávání žádostí o dotaci. zbývajících bytů. V první fázi byly
V zasíťování parcel probíhá vyjadřo- nabídnuty stávajícím nájemníkům,
vací řízení orgánů státní správy a po té kteří nemají k obci nezaplacené pohlebudeme moci podat žádost o územní dávky, nyní mohou byt odkoupit osoby
řízení se záměrem zasíťování v příštím blízké k těmto nájemníkům a to za
roce.
částku o 10 procent vyšší a následně
Zastupitelstvo obce na svém břez- budou byty nabídnuty k volnému pronovém zasedání schválilo odkoupení deji o15 procent dráž.
českobratrského kostela. Na slavnostV rozpočtu obce byla schválena
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částka 250.000,- Kč na nákup nového
osobního automobilu a ten byl v červnu zakoupen, byl zakoupen také nový
výkonnější traktor na sečení všude
přítomné trávy a vozík za auto Berlingo, které bude v rámci bezpečnosti
pracovníků obce používáno k jejich
přepravě na práci do částí obce.
V prázdninovém období byla opět
opravena další třída v základní škole,
více informuje paní Mgr. Iva Psotová
v příspěvku školy. Z pohledu starosty
musím říct, že naše škola, jak po stránce technického vybavení, tak i kvality
vyučování, možnosti mimoškolní
výchovy, splňuje nejvyšší požadavky a
tak jsem přesvědčen, že není potřeba
děti posílat do jiných vzdálenějších
škol a tím snižovat počet dětí v naší
škole a přispívat k nutnosti spojování
tříd.
Od posledního vydání zpravodaje
proběhlo v naší obci mnoho kulturních
akcí, na kterých se organizačně podíle-

Drahanovice - pondělí 19. 9. 2011
kancelář obecního úřadu
8.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Ludéřov, - úterý 20. 9. 2011
místnost rozhlasu
13.45 - 14.30hod.
Střížov - úterý 20. 9. 2011
kulturní dům
14.35 - 15.15 hod.
Lhota p/K - úterý 27. 9. 2011
místnost rozhlasu
14.45 - 15.15 hod.

Získáním dotace dojde k úpravě
povrchu hřiště, budou pokračovat
opravy sýpky a v areálu ve Vale vznikne nová socha sv. Floriána a bude
upraveno okolí areálu. Jsme si vědomi
náročnosti zpracování žádostí a potom
vlastní realizace a tak mohou všichni
počítat s naší pomocí.
Nyní bych si dovolil všechny naše
seniory pozvat na VIII. ročník jejich
setkání pod Černou věží. Hlavní kulturní program zajistí vystoupení revival Waldemara Matušky, se kterým
zavzpomínáme na „zem plnou mlíka,
kde ceny jsou stálý a lidi se maj“… Na
vaši účast se těší členky sboru pro
občanské záležitosti a vedení obce.
Doufám, že jsme všichni načerpali
na dovolené nové síly, poznali nová
místa a vznikla nová přátelství. Dětem
přeji dobré vykročení do nového školního roku a nám všem hodně zdaru v
plnění všech naplánovaných úkolů.
Ivo Richter, starosta obce

ly všechny složky obce. U Černé věže
proběhlo pálení čarodějnic, maminkám k jejich svátku zazpíval revival
Karla Zicha. Velice úspěšný byl dětský
den, pořádaný ve spolupráci s TJ
Sokol. Na drahanovické hody se nám
podařilo za pomoci vojáků ze Zlatých
hor ubránit Černou věž, za což jim
děkujeme. Ve všech částech se hasiči
zapojili jak do nácviku požárního
sportu,tak i do pořádání kulturních
akcí. Také myslivci zdokonalili svoje
střelecké umění na střelbách a Občanské sdružení „U nás“ připravilo v sýpce krásnou výstavu fotografií. Z pohledu vedení obce a mě jako starostu je
velice důležitá dobrá spolupráce se
všemi složkami.
Všechny nás potěšila snaha a hlavně
úspěšnost TJ Sokol Drahanovice,
dobrovolných hasičů z Ludéřova a
Občanského sdružení. „U nás“ při
podání žádostí o dotace z programu
Leader, kdy byly všichni úspěšní.

Opravená hasičská zbrojnice

Obecní úřad Drahanovice
oznamuje, že poplatek
za stočné pro rok 2011
bude vybírat:
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Bitva o Černou věž

Sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden

v sobotu 22. 10. 2011
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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ČINNOST RADY OBCE v období od 29.3. do 20.6.2011
Vítám naše čtenáře na této rubrice, kde vás pravidelně
informuji o práci rady za uplynulé období. Tentokrát jsem
vynechal body z programu jednání rady, týkající se osob nebo
spolků a pro přehlednost uvádím jen to, co se bezprostředně
týká naší obce. Podrobnější přehled jsem přednesl na
veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28. června
v sále KD ve Střížově. Zde byla veřejnost zastoupena třemi
obyvateli naší obce. Ne, nechci se dotýkat občanstva a jeho
zájmu o veřejné dění. Často se setkávám s lidmi, kteří mají
přehršel „podnětných“ nápadů a rad, jak máme obec lépe řídit.
Právo občana, který volil obecní zastupitelstvo se nám často neberte, že zobecňuji - krčí někde po hospodách a tak různě.
Ale jaký je důsledek tohoto přístupu? Nepochopení priorit
rozpočtu obce, záměrů, plánů a dílčích opatření rozvoje naší
obce. Na závěr tohoto odstavce si dovolím zdůraznit, že obec
to není nikdo jiný, než my všichni její obyvatelé ohraničeni
územím této obce a samosprávou. Lapidárně řečeno, co
děláme pro obec, děláme pro sebe.
Tak a teď k práci rady za období od 29.3. – 20.6. 2011. Rada
se sešla celkem 9-krát a projednala 67 bodů programu.

l
Úhradu nové elektroinstalace restaurace ve Lhotě p.K. dle
položkového rozpočtu Ing. Grepla Zdeňka ve výši 160.940,Kč včetně DPH.
l
Kupní smlouvu č. 10278 na nákup osobního automobilu
Škoda Fabia Combi Ambiente, cena 249.980,- Kč.
l
Smlouvu o dílo č. 2011002 „Stavební úpravy stávajícího
objektu hasičské zbrojnice“ Drahanovice č.p. 216 mezi obcí
Drahanovice společností Doposinvest s.r.o., Bohuslavice,
Bohuslavice 19.
l
Výzvu k podání nabídky „Drahanovice - posilové vrty pro
obecní vodovod“ (dotační program).
l
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku obci
Drahanovice za účelem úhrady nákladů na pořízení radarů od
Olomouckého kraje ve výši 60.000,- Kč.
l
Rozhodnutí rady o zařazení Kaple Panny Marie na pozemku p.č. 42 v části Lhota p.K., k.ú. Lhota p.K. do seznamu
památek místního významu.
l
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Farním sborem ČCE v
Olomouci, Blahoslavova 916/1 Olomouc a Obcí Drahanovice
(zakoupení kostela a pozemků).

DUBEN
Rada schválila:
l
Nákup traktorku na sekání trávy typ: W35 00 Comfort,
Výrobce Wisconsin Prostějov za cenu 125.000,- Kč + DPH.
l
Zajištění kulturního programu na oslavu Dne matek 8.5.
skupina Revival band, Karel Zich. Celková cena včetně
ozvučení, dopravy a DPH činila 28.800,- Kč.
l
Složení výběrové komise a výběr oslovených společností
pro podání nabídky na akci „Stavební úpravy budovy Hasičské zbrojnice Drahanovice.“
Předseda: Ing. František Faltýnek. Členové: Ivo Richter,
František Navrátil, Alois Švancara, Petr Hroch.
l
Opravu a úpravu místních komunikací recyklátem v obci.
Provede společnost Ingstol s.r.o. Budovcova 185/21,
Bystrovany. Celková cena zakázky nepřekročí 100.000,- Kč.
l
Nabídku na vysprávky místních komunikací společností
Cassandra alfa s.r.o. Jezdiště 594, Ostrava- Hrabová. Celková
cena zakázky nepřekročí 100.000,- Kč.
l
Záměr obce prodat plynové přípojky ke KD Ludéřov a KD
Střížov společnosti SMP Net.s.r.o., Plynární 420/3, OstravaMoravská Ostrava 7272. Záměr byl vyvěšen 15 dní na úřední
desce obce.
l
Výsledek jednání výběrové komise na výběr peněžního
ústavu k dlouhodobému uložení finančních prostředků obce.
Vybrána Volksbank, jako nejvýhodnější z předložené nabídky
ostatních fin. ústavů s výší úroku 2,33%.

Doporučila OZ ke schválení:
obce odkoupit část pozemku p.č. 1092/1, k.ú.
Ludéřov, část Kníničky o výměře 30 m² .
l
Záměr obce prodat pozemky p.č. 208/20 o výměře 439 m²
a p.č. 208/16 o výměře 37 m², k.ú. Drahanovice.

Doporučila obecnímu zastupitelstvu (dále OZ) ke
schválení:
l
Záměr obce prodat část pozemku p.č. 961/3, k.ú. Ludéřov,
část Střížov.
l
Záměr obce prodat pozemek p.č. 381/53, k.ú. Lhota p.K.,
cena - 300 Kč za 1m².
KVĚTEN
Rada schválila:
l
Cenovou nabídku “Revitalizace parku v obci Drahanovice“ (za Hasičskou zbrojnicí) - projektová dokumentace Ing.
Martina Gerhardová, Ph.D., U kovárny 36, Olomouc. Celková
cena 22.800,- Kč.
l
Převzetí křížů a soch v obci do vlastnictví obce dle veřejné
vyhlášky: „Výzva pro vlastníky křížů a sousoší“, kromě
kamenného kříže na hřbitově na parcele č. 353/2, k.ú.
Drahanovice.

l
Záměr

ČERVEN
Rada schválila:
l
Jako dodavatele měřičů rychlosti, radary od společnosti
Sekne, Hamerská 12, Olomouc, celková cena nabídky činí
52.870,- Kč.
Doporučila OZ ke schválení:
obce prodat část pozemku p.č. 959/2, k.ú. Ludéřov,
část Střížov o výměře 456 m².
l
Pravidla prodeje bytových jednotek v bytovém domě
č.p. 2 a č.p. 145 Drahanovice
l
Záměr

Toliko z jednání rady a ještě se dotknu několika problémů,
kterými se v radě zabýváme. Jeden z nich je vysoká cena
poplatku za komunální odpad. Lidé poukazují na nižší cenu
u okolních obcí, jsou rozhořčeni a ptají se, co s tím my
uděláme.
Zkusme se nejprve podívat na některé příčinné souvislosti.
Vysoká cena koresponduje s vysokou tonáží odpadu. Nebudu
se zabývat cenou a podmínkami okolních skládek, věřte, že
využíváme služeb společnosti, které jsou pro obec výhodné.
Skutečný problém spočívá zhruba ve dvou oblastech:
- první je to, co dáváme do popelnic,
- druhá, zneužívání kontejnerů pro chataře a chalupáře.
K té první – netřídíme řádně biologický odpad - tvoří 30%
veškerého směsného odpadu. Vídáme při kontrolách
popelnice narvané travou, listím, větvemi… (vysoká tonáž
odpadu). Hmota, která když projde kompostem je hnojivem. A
dělají to ve velké míře i ti, kteří podmínky na kompostování
mají. Kromě toho jsou ještě problémy s tříděním ostatních
komodit.
Máme první odpověď na otázku proč taková cena.
Druhý a podstatný problém jsou kontejnery pro chataře a
chalupáře. Za loňský rok nám navýšily celkovou cenu odpadů
o více než 300.000,- Kč. Podíváte-li se na celkovou cenu za
odpady za kalendářní rok, tak se většina z nás neubrání
náhlému výronu adrenalinu do krevního řečiště.
Naše kontejnery sloužily jako sběrný dvůr pro občany ze
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sousedních obcí, ale i některé naše neukázněné obyvatele.
A to je druhá odpověď ohledně ceny.
Když jsem navrhl postupné kroky k řešení, překvapily mě
projevy fatalismu u některých představitelů obce. Je to marné,
ono to nepůjde, lidi to nebudou dodržovat a podobně.
Zrušili jsme kontejner v Ludéřově a ostatní kontejnery se
zamykají. Chataři byli ústně poučeni o tom, co mohou a
nemohou sládkovat a podepsali prohlášení. Žádné opatření
není samospasitelné. A tak kontrolujeme jak je vše dodržováno, dále budeme poučovat a vysvětlovat, usměrňovat, ale
i přísně pokutovat. Vše v zájmu našich peněženek.
V květnu jsme zahájili a teď, když nahlédnu na veselá čísla
grafů a tabulek, vidím konkrétní úspory. Oproti loňskému roku
pokles ceny - květen cca o 25.000,- Kč, červen cca o 16.000,Kč.
Nebudu zde připomínat naše kroky k řešení biologických
odpadů. Jistě víte o zapojení obce do akce mikroregionu
Kosířsko k získání dotace na nákup kompostérů pro občany.
Ještě si dovolím krátce odskočit k tématu kultury, kterou
rada organizuje pro veřejnost.
Čas od času pořádá obec kulturní akce k různým
příležitostem. Jedna z posledních byla oslava Dne matek.
Program, který připravil pedagogický sbor s dětmi zasluhuje
velké uznání a také měl mimořádný úspěch. Po ukončení
programu školy, jehož se zúčastnilo zhruba do dvou set lidí
většina odešla a o následný kulturní program připravený obcí
projevilo zájem necelých 60 diváků. Ohlédneme-li se za
uplynulou sezonou, účast na akcích avizovaných s dostatečným předstihem není vyšší. Podotýkám, že vstupné je
dobrovolné. Jasně, že nelze nikoho nutit. Prostředky a úsilí,
které jsme vynaložili, nebyly ve většině akceptovány.
Povinností rady je být dobrý hospodář. Není v zájmu
daňového poplatníka, abychom pořádali kulturu například za
50.000,- Kč pro pár lidí. Někdo řekne, mě to a to zrovna
nezajímá. Co člověk, to názor. Poslední akce „Dobývání
Černé věže“ v rámci hodových oslav v Drahanovicích měla,
v porovnáním s tím co jsem uvedl, účast nadprůměrnou.
V radě se tímto problémem budeme dále vážně zabývat.
Hledáme cesty a zpětné vazby. Zpětnými vazbami jsou pro nás
reakce našeho občanstva, jeho snahy o aktivní zapojování se
do veřejného života v této oblasti.
Na závěr vám přeji krásný zbytek léta, pevné zdraví a
mnoho úspěchů ve vašem a našem společném konání!
Ing. František Faltýnek
místostarosta

Nárůst ceny směsného odpadu - kontejnery
(pro výpočet ceny za daný rok je použit údaj z roku předcházejícího)

303 679 Kč
Cena v Kč
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186 514 Kč
123 361 Kč

2007

2008
Sledované období

Sbor pro občanské záležitosti

Akce SPOZ:
16.04.2011
ve 14.00 hodin
„Velikonoční
květinové inspirace“
v Kulturním domě
ve Střížově.
Vlastní výroba
aranžmá a vazeb
z čerstvých květin
s velikonoční
tématikou
pod odborným
vedením.

2009

Srpen 2011

Strana 5

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Matriční úřad:

15. 5. 2011 ve 14.00 hodin vítání občánků
- Pilmajer Jan, Drahanovice
- Janů Aneta, Ludéřov
- Husičková Tereza, Ludéřov - Polák Petr, Ludéřov
- Fišara Daniel, Kníničky

Svatby v obřadní síni v Drahanovicích
13. 5. 2011 Kozlerová Lucie Drahanovice
Moudrý Radek Drahanovice
16. 7. 2011 Malá Michaela Ludéřov
Svoboda Lukáš Ludéřov

Svatby u Černé věže
25. 6. 2011 Dvořáková Hana Hranice
Doležal Pavel Hranice
28. 7. 2011 Ryšánková Veronika Stařechovice-Služín
Pospíšil Milan Stařechovice-Služín

Svoz účastníků na VIII. setkání seniorů autobusem
14.00
14.05
14.15
14.30
14.35
14.45
14.50

Místní knihovna
v Drahanovicích
oznamuje svým čtenářům,
že od měsíce září 2011
bude změna půjčovného dne.
Půjčovat se bude
ve středu
od 16.00 do 19.00 hodin.

Drahanovice - Nová zastávka ÈSAD
Drahanovice - obecní úøad - zastávka ÈSAD
Lhota pod Kosíøem - zastávka ÈSAD
Drahanovice - mateøská škola - zastávka ÈSAD
Knínièky na rozcestí (u Køíe)
Ludéøov - zastávka ÈSAD
Støíov - zastávka ÈSAD

Co se stalo nové
v té naší škole…
Prázdniny pádí doslova rychlými
skoky, za chvíli už budeme vítat nový
školní rok, ale pojďme se ohlédnout za
rokem minulým, co se nám i dětem
podařilo, jak jsme se ve škole měli, jak
jsme pracovali.
Celkem v minulém školním roce
k nám chodilo 64 žáků. Snažili jsme se
pro děti zpestřit ten čas strávený ve
škole i různými jinými aktivitami,
i když výuka byla na prvním místě.
Děti tradičně mohli navštěvovat
odpoledne kroužky, kde se mohou
zabývat činnostmi, které je baví nebo se
naučí něco nového. Nabídli jsme dětem
5 kroužků – pěvecký, sportovní hry,
výtvarný, sportovně taneční a práce
s PC. Posledně jmenovaný byl zapojený do projektu EU „Hledáme talenty“.

Někteří žáci si zvolili jako nepovinný předmět náboženství. Velmi dobré
výsledky má i pobočka ZUŠ Litovel ve
hře na klavír či flétnu. Paní učitelka
Janečková pomáhala celý rok i s přípravou hudebních vystoupení.
Po celý rok byla naše škola zapojena
do projektů Školní mléko a Ovoce do
škol, které se setkalo s velkým ohlasem. I v tomto školním roce, jsme se
s dětmi učili, jak pečovat o svůj chrup
v projektu Zdravé zuby.
Abychom dokázali , že jsme škola,
která má šikovné a aktivní děti, zapojili
jsme se do celostátních soutěží. Nejznámější, dokonce s mezinárodní organizací, je Matematický klokan. Zde se
účastnili žáci 2.-5.ročníku. Nejvyšší
počet bodů měla E. Andrýsková.
5. třída se zapojovala do soutěží, kde
měly děti ukázat, co vše se naučily za
pět let. V matematické soutěži
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Pythagoriáda dosáhli 3 žáci výsledku
úspěšný řešitel a postoupili tak do
okresního kola, kde se umístili v první
dvacítce. Ostudu nám rozhodně neudělali ve srovnávacích testech páťáků
firmy Kalibro, kde si vedli velmi dobře
a ukázali tak, že i na malé vesnické
škole se mohou děti vzdělávat stejně
kvalitně, jako na velké městské.
V druhém pololetí žáci 1.-3. třídy
absolvovali plavecký výcvik.
Během celého roku žáci třídili
odpad, proběhl sběr papíru, sběr vršků
z PET lahví. Děti rády jezdí do
Sluňákova, bohužel letos byl volný
termín jen pro 3. třídu, která jela do
tohoto centra ekologické výchovy za
tématem „Když se řekne hlína“.
V rámci výchovného vzdělávání
žáků jsme jezdili za kulturou anebo
kultura jezdila za námi. 3.- 5. třída si
v prosinci vyjela na „Smyčcové setkání“ do Reduty, aby se naučila poslouchat vážnou hudbu a chování na
takových koncertech. Celá škola si zase
užila balet „Simba – lví král“.
Nás ve škole tradičně navštívila
skupina Marbo, s kterou si děti rády
zazpívaly. Ve škole jsme také shlédli
loutkové představení s krásnými loutkami marionetami. V místním kostele
svatého Jakuba jsme si poslechli varhanní koncert z dob baroka. Na děti
nejvíce zapůsobilo Veselé bubnování
v samém závěru školního roku, kdy si
všichni zkusili zabubnovat si, seznámit
se s různými neznámými orientálními
nástroji, odreagovat se. Byla to taková
příjemná aktivita na závěr.
Co se týče kulturních vystoupení,
nejsou naše děti jen pasivními diváky,
ale samy se dovedou zapojit, ukázat co
v nich je. Již v září, hned na začátku,
předvedly děti krátký program u Černé
věže na setkání seniorů. Tradičně čas
kolem Mikuláše patří naší besídce.
Letos jsme vystupovali v Ludéřově
s tématem „Ten zimní čas“. Na den
matek, v květnu jsme zase předvedli
variace na téma „Alenka v říši divů“.
Děti těmito vystoupeními se naučí

Jízda zručnosti
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mluvit, předstoupit před množství diváků, umět pracovat s trémou. To se učí
již od první třídy a dobrou průpravou je
jim i školní recitační soutěž, kterou
každý rok pořádáme na počátku března.
Děti často rády kreslí, něco tvoří.
Učíme je objevovat krásu kolem sebe,
všímat si všeho co nás obklopuje. Letos
se zúčastnila 1. a 2. třída soutěže Stáří
očima dětí. V době velikonoční jsme
zapojili děti do projektu „Velikonoční
krášlení“, kde se děti seznamovaly
s tradicemi, zvyky, zasoutěžily si a
samy si vytvořily pod vedením učitelek
krásnou dekoraci.
Během roku jsme absolvovali besedu s hasiči a navštívili nás zástupci
policie ČR. Tato beseda byla důležitá
hlavně pro účastníky silničního provozu, což všechny děti jsou. Čtvrťáci se
zúčastňují každý rok dopravního kurzu
se závěrečným vědomostním testem a
jízdou zručnosti.
Snažili jsme se během školního roku
věnovat pohybu nejen v rámci tělesné
výchovy, ale i cvičení v přírodě, orientačnímu běhu u příležitosti dne dětí.
Vyvrcholením byl atletický trojboj, kde
žáci změřili své síly.
Se závěrem roku se pojí i školní
výlety. 1. a 2.třída navštívila blízký
zámek v Náměšti na Hané a Zahradní
železnici u pana Váni ve Střížově.
Starší ročníky si vyjely do Teplic nad
Bečvou a zde navštívily Zbrašovské
aragonitové jeskyně a Hranickou propast. Cestou zpátky se stavily na známém hradě Helfštýně.
K naší škole patří i družina, která
byla po celý rok plně obsazena 25 dětmi. Program během roku byl bohatý.
Paní vychovatelka pořádala Strašidelné odpoledne v období podzimu,
Máme talent pro děti, které chtějí ukázat co v nich je a karneval na konec
února. Děti z družiny navštívily místní
knihovnu, Moravské divadlo, aby se
podívaly do zákulisí, jely do Luběnic
na minigolf. Ovšem největší úspěch
zaznamenali návštěvníci družiny při
zapojení do stolní hry Farmář. Nejlepší

Veselé bubnování
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postoupili do okresního kola a nejúspěšnější N. Bartková obsadila
1. místo. Gratulujeme!
Posledního června se rozdávalo
vysvědčení a celá škola se na slavnostní
zakončení sešla na obecním úřadě
v obřadní síni, kde se hodnotily i úspěchy žáků celé školy za přítomnosti pana
starosty a zástupkyně SPOZ. Z 64 dětí
mělo 46 vyznamenání. Nejlepším
žákům předal pan starosta knihu. Byli
to tito žáci: 1. třída - Martina Heinzová,
Veronika Frýbová, Jana Langerová;
2. třída - Filip Látal, Nikola Sloupská,
Miroslav Srovnal; 3. třída - David
Dudek, Radim Večeřa, Tereza Vychodilová; 4. třída - Tomáš Lexmaul;
5. třída - Adéla Koblihová, Ondřej
Látal, Michaela Rychterová.
Z páté třídy letos odejde Adéla
Koblihová, Ondřej Látal a Michaela
Rychterová.
Z páté třídy letos odešlo 14 dětí, osm
odchází do Náměště na Hané na druhý
stupeň, jedna bude pokračovat v Těšeticích a jeden v Lutíně. Zbývající čtyři
žáci dosáhli výborných výsledků na
přijímacích zkouškách a byli přijati na
víceletá gymnázia v Olomouci a
Prostějově. Všem žákům děkujeme, že
budou šířit dobré jméno drahanovické
školy. Naší snahou je, aby děti do naší
školy chodily rády, měly všechny možnosti, které jim může poskytnout velká
škola. Naše všechny třídy jsou zmodernizované, zrekonstruované a vybavením si mohou zadat s leckterými městskými školami.
Zapojili jsme se do projektu EU –
peníze školám vzdělávání pro konkurenceschopnost. Postupně získáváme
finanční prostředky, za které vybavujeme třídy interaktivními tabulemi a
dalšími moderními pomůckami.
V nadcházejícím školním roce
nastoupí do 1. třídy 9 prvňáčků, přejme
jim i ostatním žákům naší školy mnoho
úspěchů, spokojenosti a radosti z učení.
Za kolektiv pedagogických pracovníků
Mgr. Iva Psotová

Srpen 2011
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Z ČINNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A PASTORAČNÍ RADY
Vážení spoluobčané, tímto Vás
zdravíme na konci prázdnin a chtěli
bychom Vás informovat o tom, co se
od velikonoc v naší farnosti událo, a co
připravujeme v průběhu podzimu.
Tyto informace budou možná důkazem
toho, že farní společenství v naší obci
je živé a že je nedílnou součástí veřejného a kulturního života i když se
určitě najdou mezi námi i jedinci, kteří
si myslí pravý opak. Pevně věříme, že
takových spoluobčanů je v naší obci
minimum nebo se vůbec žádný nenajde. Pravdou zůstává, že Římskokatolická farnost Drahanovice je plně fungující právní a ekonomicky stabilní
subjekt, který sice aktivně v současnosti podporuje zhruba jen 7 % obyvatel, což jsou praktikující katolíci, ale
činnost a aktivita je téměř každodenní
a není to jen o modlitbách, jak by se
někteří mohli domnívat.
Bylo by určitě přínosem i pro
samotnou obec, kdyby se začali do
činnosti farnosti zapojovat i věřící,
kteří nejsou plně praktikujícími křesťany a nebo i nevěřící, především z řad
mladých lidí. Dveře živého společenství jsou těmto lidem stále otevřeny a v
žádném, případě nebude nikdo z případných zájemců odmítnut, pokud se
bude chtít aktivně podílet na činnosti
ve farnosti. Možností je mnoho a jsou
všestranné, stačí se podívat do okolních obcí a regionů.
V žádném případě tímto vstupním
blogem nechceme naříkat ani nikomu
dávat najevo jakoukoliv míru nespokojenosti. Pouze konstatujeme skutečnost, že i naše farnost je v současnosti
obrazem naší sekularizované (světské)
společnosti. Přesto všechny vyzýváme, aby se nebáli přijít mezi nás, třeba
jen tak a nebo s jakoukoliv iniciativou,
prosbou, žádostí na dalším možném
využití farnosti v rámci obce ve prospěch všech spoluobčanů.
Co se tedy událo v oblast duchovní.
Rok 2011 byl vyhlášen v rámci jubilea
1150 let příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na naše území, které připadá
na rok 2013, rokem křtu. Svátosti křtu
jako iniciační svátosti bylo v našem
farním kostele od velikonoc uděleno
několik a z našeho pohledu je velice
pozitivní, že převážně dětem z rodin
nepraktikujících katolíků. Věříme, že
u nikoho z nově pokřtěných nezůstane
jen u této svátosti, ale že víra bude u
těchto malých křesťanů v rodinách
dále prohlubována, protože poklad
víry máme všichni opravdu v nádobě
hliněné.
Největší duchovní událost bylo
udělení svátosti biřmování 12-ti biřmovancům z naší farnosti, kteří se více

jak rok pod vedením našeho duchovního správce P. Jana Kulíška, který si
letos připomněl 15. let od udělení
svátosti kněžství, aktivně připravovali
na udělení této svátosti křesťanské
dospělosti. Čtyřem z nich udělil svátost olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner v neděli 12. června v
katedrále sv. Václava v Olomouci při
slavnosti Seslání Ducha svatého a
zbylým byla tato svátost udělena světícím biskupem olomouckým Mons.
Josefem Hrdličkou v sobotu 25. června
v kostele sv. Petra a Pavla v Těšeticích,
kde byla poté možnost s biskupem
posedět při malém pohoštění a pohovořit s ním o čemkoliv. Událost to byla
opravdu velká, protože biskup nejezdí
do farnosti každý den, ale pouze když
je k tomu důvod.
Na konci školního roku byla také
ukončena výuka náboženství, děti byly
za svoji aktivitu na hodinách duchovním správce farnosti odměněni a určitě
žádné z nich nemůže říci, že tyto hodiny byly po celý uplynulý školní rok
zbytečně promarněný čas. Výuka
náboženství bude opět v ZŠ v
Drahanovicích zahájena s novým
školním rokem. Kdo z rodičů bude mít
zájem své děti do výuky náboženství
přihlásit, může tak učinit vyplněním a
odevzdání přihlášky, které jsou k dispozici ve farním kostele a začátkem
školního roku budou i ve škole. Přesný
termín zahájení výuky bude včas oznámen.
Mimo pravidelné mše svaté které se
konají v neděli a v pátek ve farním
kostele sv. Jakuba jsme oslavili v sobotu 7. května mší svatou svátek
sv. Floriána v kapli Panny Marie
Růžencové v Ludéřově, v sobotu 28.
května hodovou mší svatou svátek
Navštívení Panny Marie v kapli ve
Střížově, 4. června hodovou mší svatou ke slavnosti Nanebevstoupení
Páně v kapli Panny Marie Pomocnice
ve Lhotě pod Kosířem a v sobotu 20.
srpna v Kníničkách slavnostní hodovou mší svatou svátek sv. Bartoloměje
v kapli zasvěcené stejnému apoštolovi.
V kníničkách byla opravdu mše svatá
slavnostní, protože současně proběhla
oslava 75-tého výročí vysvěcení uvedené kaple a celá mše svatá byla
doprovázena hudebně i zpěvem
Scholou Drahanovice a Hanáckou
dechovkou Olomouc. Všichni, kteří se
„hodové“ v Kníničkách účastnili, mají
krásné a nezapomenutelné zážitky,
podbarvené jedinečným zpěvem naší
scholy.
Farní výlet pro děti proběhl 11.
června jako poděkování za končící
školní rok. Všichni, kteří se tohoto

výletu účastnili, měli možnost navštívit poutní místo Štípa u Zlína, kde byla
za všechny s P. Janem Kulíškem sloužena mše svatá, poté byli děti pozvány
na vydatný oběd a odpoledne proběhla
několikahodinová návštěva zoologické zahrady v Lešné. Dětem, ale i
dospělým se na výletě velice líbilo a
již teď se těší co pro ně otec Jan připraví na konci příštího školního roku.
Další akcí, která byla taktéž pro děti
byl Letní dětský křesťanský tábor.
Letos proběhl od 17. do 23. července
na chatě Smrčník u Lipové lázně v
překrásném prostředí Rychlebských
hor, za účasti bývalého správce farnosti P. Antonína Ptáčka. Opět byli všichni s téměř týdenním pobytem spokojeni a prožitý čas na křesťanském táboře
se u dětí určitě v budoucnu odrazí na
jejich životních postojích a názorech.
Nesmíme také zapomenout, že jsme
v neděli 24. července hodovou mší
svatou oslavili svátek apoštola sv.
Jakuba, kterému je zasvěcen náš farní
kostel. V odpoledních hodinách předvedla naše schola své úspěšné koncertní vystoupení „Hudební obrazy dávných věků“, za které sklidila veliký
potlesk od všech, kteří měli možnost
nádherné zpěvy vyslechnout. Byla
také před farou slavnostně vysazena
nová lípa, které otec Jan požehnal a
požehnal i všem, kteří se této výsadby
účastnili. Po celý nedělní den byla
možnost zakoupení občerstvení u
farního kostela a ti, kteří této možnosti
využili, tak si určitě pochutnali na
uzeném kabanosu, pečených makrelách a určitě i poseděli v klidném prostředí za naším farním kostele při
točeném pivečku nebo i u nealkoholického nápoje. Občerstvení bylo připraveno pro všechny, vyzkoušeli jsme
tuto záležitost letos poprvé jako zpestření nedělního hodového dne a ohlasy
byly velice pozitivní, tak slibujeme, že
příští rok znovu.
Málem by jsme zapomněli podat
informaci o tom, že olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner odměnil
věcným darem v sobotu 7. května při
P o u t n í m š i s v a t é k e s v. J a n u
Sarkanderovi v katedrále sv. Václava v
Olomouci manžele Marii a Jaroslava
Dostálovi ze Střížova, za dlouholetou
obětavost a práci ve prospěch Římskokatolické farnosti Drahanovice. Tímto
jim k odměnění blahopřejeme a věříme, že pokud jim Pán Bůh dá, tak
budou naší farnosti nadále v mezích
svých možností pomáhat.
Když přejdeme k záležitostem světským, tak bychom chtěli zmínit, že
farnost provedla výsadbu deseti
nových třešní na pozemku 375/15 pod
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lesem za chatovou oblastí směrem na
obec Kníničky. Tato výsadba je
náhradní výsadbou za pokácené lípy v
okolí kostela a vedle hřbitova v
Drahanovicích. Bylo dokončeno zpracování projektu stávajícího stavu farního kostela sv. Jakuba a byl taktéž
dokončen projekt na opravu střechy
farního kostela. Odbor památkové
péče Magistrátu města Olomouce
vydal stanovisko k plánované opravě
střechy a tím získala farnost potřebné
dokumenty k tomu, aby mohla být
podána žádat do některého dotačního
programu. Předpokládáme, že pokud
bude vše probíhat standardně, mohla
by farnost v průběhu roku 2012 získat
finanční prostředky na opravu střechy
a také na opravu pískovcových
náhrobních desek na zadní části obvodové zdi kostela a koncem roku 2012
nebo na začátku roku 2013 mohlo by
být započato s opravou střechy.
V měsíci červenci byl také zahájen
historikem Mgr. Robertem Keprtem z
Brna historický průzkum kostela, ze
kterého vzejde dokument „Stavebně
historický průzkum“, který je potřebný
pro zpracování projektů na opravy
dalších částí budovy kostela, především vnitřních a vnějších omítkách,
zvonů a elektroinstalace. Úkol je to
velice náročný především časově, ale
je téměř nutností farní kostel začít
opravovat, ale především tak, aby se
zachoval jeho historický ráz. Možná si
málo obyvatel obce uvědomuje skutečnost, že náš kostel sv. Jakuba je v
širokém okolí jeden z nejstarších, ale
také nejkrásnějších. Nejeden přespolní
návštěvník, který k nám zavítá, konstatuje, že interiér je unikátní a že celý
kostel má nádech starobylosti a je v
něm cítit jak je „promodlený“ několika
generacemi.
Co nás čeká ještě do doby adventní?
10. září v 16 hodin uctíme 100-té výročí zbudování Kovaného kříže v lokalitě Příhon. Vprůběho měsíce října plánujeme mši svatou a vysvěcení opravené kaple Panny Marie Pomocnice ve
Lhotě pod Kosířem, jejíž oprava
v současné době probíhá díky Obci
Drahanovice. 8. října oslavíme hody

Duchovní správce farnosti děkuje světícímu biskupovi Mons. Josefu Hrdličkovi
za udělení svátosti biřmování farníkům z jeho farností.

v Ludéřově, hodovou mší svatou
v kapli Panny Marie Růžencové. 13
října vás všechny zveme na Adorační
den naší farnosti, při kterém bude ve
farním kostele po celý den vystavena
Nejsvětější svátost oltářní. Tato událost je pro farnost také velký svátek,
protože výstav Nejsvětější svátosti
oltářní bývá pouze 1 x za rok. Celý
Adorační den bude zakončen Adorací
a mší svatou. V měsíci listopadu si
připomeneme Slavnost Všech svatých
a vzpomeneme také na všechny věrné
zemřelé. Plánujeme také v měsíci
listopadu (přesný termín bude upřesněn a oznámen na základě vývoje
počasí) venkovní úklid kolem kostela
a rádi přivítáme pomoc všech občanů
obce při tomto úklidu, protože napadaného listí ze stromů bude určitě nemálo a pro naše sedmdesátileté a starší
aktivní farnice je úklid listí celkem
namáhavá práce a není pro ně.
Jedincům v důchodovém věku více
svědčí odpočinek a chvíle věnované
svým blízkým. Přece kostel je nás
všech, nejen hrstky lidí. V časech
minulých byl vybudován z prostředků
a „potu“ našich předků a to je nutné si
uvědomit. Tímto chceme pouze nazna-

čit, že toto je jeden z prostorů, kde se
mohou případní zájemci, kteří chtějí
být prospěšní pro farnost i pro obec,
realizovat. Je to vždy daleko pozitivnější než jen poukazovat na to co by se
mělo a nebo nemělo.
Co bude v době adventní tedy v
době očekávání narození Ježíše Krista
a následně v době vánoční, tak zatím
úplně přesně nevíme, ale jme ve fázi
plánování. O akcích vás budeme informovat zejména prostřednictvím našich
webových stránek www.farnostdrahanovice.estranky.cz a formou plakátů
na vývěskách.
Věříme, že výše uvedené informace
přesvědčily mnohé, že farní společenství v naší obci je živé a že se na kulturní a společenském životě v obci
aktivně podílí.
Závěrem bychom chtěli především
dětem a jejich rodičům popřát úspěšné
vykročení do nového školního roku,
všem spoluobčanům slunečný a podzim s dlouhým babím létem a odvahu
k tomu, abychom se všichni naučili
čerpat sílu pro současný život z tradic
a odkazů našich předků.
Pastorační rada
farnosti Drahanovice

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Když použiji první věty mého článku z loňského roku,
budou ve velké míře vystihovat současnou realitu:
„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 je
řeč“.
Letos zatím nebylo potřeba, aby naše sbory vyjely na
pomoc, ale jak se říká - čert nikdy nespí.

Hasiči v uplynulém období rozvíjeli bohatou spolkovou
činnost zaměřenou především na hasičské sportování, pořádání kulturních akcí pro sebe a veřejnost. Pracovali na vylepšování technického stavu své techniky a zázemí. Ve Střížově
se do soutěžního klání velice úspěšně zapojil oddíl mladých
hasičů Vážky. Hasiči v Ludéřově a Střížově zapracovali a
zainventovali do svých soutěžních čerpadel a téměř každý
víkend vyjíždí do okolí na soutěže, kde sbírají vavříny.
Musím s radostí konstatovat, že činnost některých sborů je
opravdu bohatá. Pokud bych doslova přepsal “stručný“ příspěvek do této rubriky, který vypracoval za ludéřovské bratr
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Ing. Pavel Navrátil, bylo by to počtení na delší dobu. Jsme
bohužel eliminováni prostorem, který nám zpravodaj umožňuje. Pokusím se provést průřez činností našich sborů od
měsíce dubna do současnosti.
Duben zahájili v Ludéřově, stejně jako v ostatních sborech, sběrem starého železa. Ludéřovští si tuto každoroční
práci vylepšili uspořádáním zabíjačky pro své členy
a spoluobčany.
Náš okrsek zahájil soutěžní sezonu tak, jak to tradičně
činí, první sobotu v květnu oslavou svátku sv. Floriána. Po
průvodu z Kníniček do Ludéřova byla v ludéřovské kapli
sloužena slavnostní mše za všechny živé i zemřelé hasiče.
Následně byla požehnána nová sportovní hasičská stříkačka
PS18 SDH Ludéřov.
V pořadí XV. ročník oblíbené hasičské soutěže
„O putovní pohár sv. Floriána“, patrona hasičů vyhráli v kategorii muži SDH Odrlice, v kategorii ženy SDH Náměšť na
Hané. Družstvo žen SDH Ludéřov obsadilo 3. místo, družstvo mužů místo čtvrté. Soutěže se zúčastnilo celkem 21
soutěžících družstev.
Mezitím Vážky (mladí hasiči ve Střížově) pracovali na
sborovém, potažmo obecním majetku a každý čtvrtek
v týdnu se zúčastňovaly pravidelných schůzek oddílu.
V květnu zahájil oddíl svou premiérou v hasičském sportu
v Trusovicích a dále pak Července a Hlubočkách. Podle
výtečných časů, kterých dosahují, je vidět velký skok vpřed.
Bez jejich zájmu a snahy, práce vedoucího oddílu bratra
Pavla Katrušáka a podpory rodičů by to nešlo. Je fakt, že
sbory stárnou a ve Střížově se zodpovědně pracuje na
nových nástupcích.

Sbor ve Lhotě p/K dobře prezentuje na veřejnosti bratr
Vilém Žampach, který vykonává funkci rozhodčího na většině pořádaných soutěží. Rozhodčích je jako šafránu. bez nich
nelze požádat soutěže, a tak ti naši z Drahanovic, Ludéřova a
Lhoty p/K jsou ve stálé permanenci. Jednoduše řečeno tráví
většinu svých víkendů s píšťalkou a praporky.
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V průběhu dubna a května SDH Ludéřov připravoval
projekt „Úprava veřejného prostranství v okolí hasičské
zbrojnice v Ludéřově“. Výsadba stromů, keřů, živých plotů,
instalaci 2 laviček s odpadkovým košem a umístění nové
sochy sv. Floriána před hasičskou zbrojnicí. Projekt byl
podán a uspěl jako jeden z osmi z celkových 28 podaných.
Realizace se předpokládá v roce 2012, kdy ludéřovský sbor
bude slavit 120 let svého založení. Celkové náklady projektu
činí 348.355,- Kč, dotace z Operačního programu rozvoje
venkova by měla činit 261.266,- Kč.
Je nabíledni, že nás čeká velká a důstojná oslava založení
sboru, na které se samozřejmě budou aktivně podílet všechny
sbory okrsku.
V červnu se v Šumvaldu konalo Okresní kolo v hasičském
sportu. Barvy našeho okrsku hájili muži SDH Ludéřov, doplněni SDH Střížov a ženy SDH Ludéřov. A výsledek?
Fantastický!
Když se podíváme hluboko do historie našich sborů, nic
zde tak famózně nezazářilo. V celkovém hodnocení skončili
muži SDH Ludéřov na výborném 4. místě. Je to opravdu
největší novodobý úspěch ludéřovského sboru, neboť
v okresním kole soutěží jen vítězové okrskových kol. Jen pro
vaši představu, okrsků je v Okresním sdružení hasičů 20,
sborů kolem 120.
Rád uvádím jména aktérů tohoto úžasného sportovního
úspěchu, při němž sportovci zúročili hodiny tréninků, práce
na fyzické kondici a technice. Při současné každodenní šedi
září tento úspěch nejen na štítu sboru, okrsku, ale
i obce. A za to je potřeba alespoň vyjádřit obdiv a dík nás,
kteří jsme hasiči, ale i nás ostatních občanů této obce.
Sestava soutěžícího družstva mužů:
Martin Černý, Jakub Němčák, František Navrátil ml.,Pavel
Navrátil ml., Jan Palička, Tomáš Palička, Jan Sklenák,
Zdenek Šindelář, 2 bratři ze Střížova - br. Martin Andrýsek a
br. Jindřich Epstein.
Sestava soutěžícího družstva žen:
Kateřina Brijarová, Věra Hausknechtová, Pavla Menšíková,
Anežka Navrátilová, Eva Recová, Tamara Vařeková, Maria
Večeřová.
Ještě pro pořádek - v době kdy píši tento článek, mají
ludéřovští mimo výše uvedené na svém kontě 7 soutěží
a 2 zlaté poháry, ženy 3 soutěže a pohár stříbrný.
Hasiči ve Střížově nezůstávají v účasti na soutěžích pozadu. Zabojovali již na celkem 10 soutěžích přivezli prozatím
jeden stříbrný a čtyři bronzové poháry. Věřím, že ještě
o střížovských uslyšíme. Předpoklady a ambice na to mají.
Naši bratři a sestry ve Lhotě p.K. se tradičně věnují sportování a pořádání soutěží dětí a dospělých. A je asi zbytečné
mluvit o tradičních hodech. Kdo byl, viděl a dobře se měl.
Drahanovičtí se podílejí na rozsáhlých úpravách stavebních a organizačních své zbrojnice. Zásahová jednotka díky
krajským dotacím a investicím obce, jejich práce a připravenosti bude schopna plnohodnotného zásahu v různých krizových situacích.
Ještě zůstanu v Drahanovicích. Sbor připravil a zorganizoval v květnu okrskovou soutěž na velmi dobré úrovni. Jen
připomenu, že soutěže se již pravidelně zúčastňují okrsky
Drahanovice a Náměšť n. H., ale i další okolní sbory. Zde
zazářili ludéřovští a odvezli všechny možné vavříny: družstvo mužů zvítězilo ve své kategorii ve všech soutěžních
disciplínách – běhu na 100 m překážek, štafetě 4x100 m a
požárním útoku. Bratr Pavel Navrátil ml. se stal přeborníkem
okrsku v běhu na 100 m, čas 18,47s. A jak jsem se již zmínil,
družstvo mužů jako vítěz okrskového kola postoupilo do
kola okresního, stejně jako družstvo žen SDH Ludéřov.
V červnu, jak je již dlouhá léta zvykem, uspořádali střížovští svou pohárovku XIII. ročník hasičské soutěže
o putovní pohár sv. Martina, patrona Střížova. Dobrá organi-
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zace, občerstvení na úrovni, sportovní atmosféra, hudba
k poslechu i tanci, dobré počasí… Ale jako vždy - malý
zájem veřejnosti místní i okolní. Vždy si pokládáme stejnou
otázku, kde ti lidi jsou?
Vážky zde o přestávce předvedly základní cviky z pořadové přípravy, která se zase stává povinným předmětem hasičstva. A poučit se mohli i staří, zkušení hasiči. A ještě pár slov
k našim nadějím. Děti nasbíraly zatím 125 kg papíru a utržily
150,- Kč. Ve sběru druhotných surovin plánují pokračovat a
získávat peněžní prostředky na krytí svých potřeb a činnosti.
Vedoucí oddílu získal sponzora, jež věnoval oddílu 2.880,Kč na nákup savic. Oddíl čítá celkem 15 dětí a po prázdninách bude probíhat další nábor. No a co je podstatné a důležité? Příští rok se oddíl Vážky zapojí do celostátní soutěže
Plamen!
V červenci se ludéřovští pro změnu věnovali všem dětem.
Společně s vedením MŠ uspořádali oslavu MDD s taneční
zábavou. Na této pěkné akci vystoupilo družstvo Vážky SDH
Střížov s ukázkou hasičského útoku. Myslím, že podobná
součinnost a spolupráce pro tyto sbory, které v minulosti
tvořily jeden celek, je velmi přínosná a plodná.
V tomto roce naše jednotky, díky bohu, nemusely zasaho-

Okresní kolo v PS Šumvald 4.6.2011

vat u vážnější události, pouze specialisti JPO Ludéřov průběžně likvidují nebezpečný hmyz.
V Drahanovicích 20.8. proběhla velká hasičská soutěž
Mikroregionu Kosířsko. 19.8. se uskutečnila taneční zábava
pod záštitou SDH Ludéřov. SDH Střížov pořádal 6.8.
II. Grill párty s taneční zábavou.
A na závěr uvedu co naše sbory plánují v nejbližší
budoucnosti. 10. září II.ročník hasičské soutěže „O putovní
pohár veteránů SDH Ludéřov“ s taneční zábavou a 17.9.
II.ročník setkání veteránů tzv. kozidechů s projížďkou do
Náměště na Hané a soutěží „O pohár kozího vzdechu“. SDH
Střížov 1.10. pořádá Burčákovou veselici s taneční zábavou.
A na podzim Taktické cvičení všech sborů okrsku.
V závěru se rozloučím starobylým hasičským pozdravem
a dovolím si malé přání. Buďte nám nakloněni, občas vyjděte ze svých příbytků a věřte, že vás všechny na našich akcích
velmi rádi uvítáme.
Přeji všem krásný zbytek léta se sluncem, které jsme ještě
pořádně neužili 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

Vítězné družstvo SDH Ludéřov - okrsková soutěž v PS 2011

Myslivecké sdružení Drahanovice
Myslivost jakožto systematický
chov zvěře, péče o zvěř a v neposlední
řadě i lov zvěře patří v českých zemích
k neodmyslitelné součásti našeho kulturního dědictví. Česká myslivost je
typická a v Evropě známá množstvím
historicky založených tradic a pestrou
mysliveckou mluvou, které se užívají
až do dnešní doby. V dobách dávno
minulých byl výkon práva myslivosti
prováděn především šlechtou a šlechtou pověřenými lesníky. Avšak oproti
minulosti jsou dnes organizace a výkon
práva myslivosti poměrně odlišné.
V dnešní moderní době myslivost u nás
zastřešují myslivecké svazy a v jednotlivých honitbách je výkon práva myslivosti prováděn prostřednictvím regionálních mysliveckých sdružení. Jelikož
myslivosti se v České republice věnují
až na výjimky amatérští myslivci, musejí všichni projít nutným mysliveckým
vzděláním, které je v České republice
koncipováno jako třístupňové. V první
fázi jsou to tzv. Zkoušky z myslivosti
pro uchazeče o první lovecký lístek,
které jsou zkouškami základními a pro

výkon práva myslivosti zákonem požadovanými. Pokud má myslivec s těmito
zkouškami zájem o výkon funkce mysliveckého hospodáře, má možnost složit tzv. Hospodářské zkoušky a pokud
by rád působil jako zkušební lektor
v oboru myslivosti má možnost složit
Vyšší odborné zkoušky z myslivosti,
které jsou u nás nejvyšším dosažitelným stupněm mysliveckého vzdělání.
Myslivost je tedy na našem území
prováděna odborně vzdělanými lidmi,
kteří se snaží ctít všechna pravidla a
tradice k myslivosti vázané. V neposlední řadě je také myslivost v dnešním
hektickém světě pro mnohé myslivce
životním stylem, vášní a také možností
udělat něco pro přírodu.

Sáhněte si i vy do Vašeho svědomí a
zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy udělali něco pro přírodu? Pokud si
vzpomínáte, patří Vám náš velký dík.
Jelikož jsou v současné době myslivost
a myslivci českou veřejností velmi
kritizováni a často neopodstatněně,
rozhodli jsme se jako myslivci Vás
občany prostřednictvím obecního zpravodaje a ve formě krátkých sloupků
pravidelně seznamovat s problematikou
myslivosti. Budeme se snažit Vám
maximálně osvětlit fungování myslivosti u nás a budeme velmi rádi, když
se nám podaří Vás přesvědčit o nepravdivosti názoru, že myslivci jsou vrazi,
zabijáci a pro společnost nebezpečná
individua. Chtěli bychom Vám tedy
jasnými a relevantními informacemi
ukázat, že myslivost je především péčí
o zvěř a chovem zvěře, přičemž nutný
odlov zvěře je až na posledních místech
všech našich činností.
Těšíme se v dalším díle zpravodaje…
Myslivci z Drahanovic
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PENZION NA VÝSLUNÍ
PRO SENIORY v Konici
20 km od Litovle
23 km od Prostějova

30 km od Olomouce
18 km Moravské Třebové

Klidné a slunné místo u lesa s vyhlídkou do krajiny. Možnost
ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích, kuchyňka, sociální zařízení,
společenská místnost s TV a krbem, kuřárna na patře.
Služby zajištěny jako v domově pro seniory, zdravotní středisko
cca 300 m, autobusové a vlakové nádraží v místě. Nákupní
středisko a střed města cca 600 m.
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Pěstitelská pálenice U Jadrníčků
v Náměšti na Hané
oznamuje pěstitelům, že přijímá
objednávky na pálení
pro sezónu
2011 - 2012.
Nyní můžete pálit
až 650 litrů najednou.

Kontakt:

Příjem objednávek na tel. č. 608 765 897
nebo přímo v pěstitelské pálenici.

tel. 774 937 074 p. Brada e-mail: bbretislavbrada@seznam.cz

Komenského č. 318 Náměšť na Hané

Možnost využití zahrádky.

Hotel Petr Bezruč pod Lysou horou v obci Malenovice
nabízí možnost vyplnění Vašeho volného času
Nevíte kam zajít s přáteli nebo rodinou? My Vám nabízíme své služby.
Jsme tu pro všechny lidi z blízkého i dalekého kraje. Služby našeho
hotelu lze využít i bez nutnosti ubytování. Můžete jen tak přijít, dát si
něco k jídlu, využít služeb našich masérek, vykoupat se v bazénu se
slanou vodou, relaxovat ve whirpoolo nebo solné jeskyni, využít klasickou nebo infra saunu, parní box a mnoho dalšího. Lze si také zajít
s přáteli, rodinou na chutný oběd či večeři v příjemném prostředí naší
restaurace, kavárny popřípadě letní terasy, poté si třeba zahrát bowling
nebo šipky. Jsme připraveni uspořádat pro Vás jakékoli rodinné oslavy,
svatby, setkání, školení apod.
Těšíme se na Vaši návštěvu, a přejeme Vám příjemně strávený čas
oddechu v našem hotelu.

www.hotelpetrbezruc.cz; recepce@hotelpetrbezruc.cz; mobil: 737 21 11 11

Navštivte
VEČERKU u Černé věže
V Drahanovicích
Provozní doba:

Pondělí – Pátek 7.00 - 12.00 14.00 - 20.00 hod.
Sobota
7.00 - 11.00 16.00 - 20.00 hod.
Neděle
7.00 - 11.00 16.00 - 20.00 hod.

Kompletní sortiment potravin,
včetně čerstvého pečiva a uzeniny.
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