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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
končí rok, nastává období bilancování a hodnocení. V letošním roce
začalo naplno pracovat nově zvolené
zastupitelstvo obce a musím říci, jejich
práce byla na chodu obce opravdu
znát. Většina z nich si Vašich hlasů
váží a zapojuje se do všech společenských složek v obci, kde zastávají
vedoucí funkce. Za tento jejich aktivní
přístup jim děkuji a věřím v jejich
další aktivní práci.
Při bilancování v závěru roku se
musím zmínit o finančně nejnáročnějších investičních akcích. Tou úplně
největší a nejméně viditelnou bylo
vybudování dvou posilovacích vrtů
v okolí vodojemu nad Kníničkami.

Oba vrty přišly na částku 777.744,- Kč
a k dnešnímu dni jsou provedeny
i hydro zkoušky. Na zhotovení vrtů je
nám přislíbena dotace z operačního
programu životního prostředí v plné
výši a o její proplacení v těchto dnech
žádáme. Oba vrty splnily naše očekávání a hlavně vrt přímo u vodojemu je
svoji vydatností i kvalitou velice dobrý. V příštím roce se vrt připojí a tím
bude zajištěna stávající spotřeba vody
i množství pro další rozvoj obce.
Další dlouho připravovanou a potřebnou stavbou jsou dětská hřiště. Jak
jsem již uvedl, od září jsou budována
dětská hřiště v mnoha obcích Regionu
Haná. V naší obci jsou k dnešnímu dni

všechna hotová. Ve všech částech naší
obce jsou osazeny dětské prvky, na
kterých si budou moci od jara děti
hrát. Naše poděkování patří vedení
Regionu Haná a potažmo i vedení
Olomouckého kraje za udělení dotace
z ROP. Moje osobní poděkování za
průběh a řízení výstavby patří předsedkyni regionu paní Mgr. Martě Husičkové, starostce Náměště na Hané.
Hřištím bych popřál dlouhou životnost
a co nejmenší zájem vandalů.
Také náš závazek opravit ročně
jednu kulturní památku byl letos splněn. Nákladem 382.000,- Kč byla
v letošním roce restaurována kaple
Panny Pomocnice ve Lhotě p/K.
Výsledek práce provádějící firmy jsme
mohli posoudit na velice hezkém

odpoledním požehnání této kapli
22. 10. 2011. I zde se potvrdila moje
slova o dobré práci nových zastupitelů.
Další naše poděkování patří všem
účastníkům brigády na úpravě rybníku
ve Střížově. Bylo provedeno vyčištění
pro následnou opravu hráze. Dnes je
již hráz opravena a boky rybníka se
dodělají v příštím roce.
Z menších investičních akcí byla
provedena nákladem 200.000,- Kč
výměna oken v bytovém domě č.p. 4.
Byla provedena úprava hospodářské
budovy za obecním úřadem na garáž
pro naši novou Fabii.
Rozvoj obce bude v příštích letech
směřovat k rozparcelování a rozprodání parcel za kapličkou v Drahano-
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Kaple Panny Marie Pomocnice ve Lhotě pod Kosířem,
restaurovaná v letošním roce
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vicích. V této lokalitě proběhlo
9.12.2011 územní řízení.
Tolik očekávaná splašková kanalizace je v mašličkách připravena na
podání žádosti o dotaci, ale bohužel
letos nebyl vypsán dotační titul pro
obce naší velikosti. V souvislosti s kanalizací mám přeci jenom informace.
Po navýšení DPH je rozhodnutím
zastupitelstva od 1.1.2012 navýšen
poplatek za 1m³ stočného na 5,- Kč.
Jedna nepříjemná zpráva při kontrole
kanalizačních výustí: v říjnu letošního
roku obdržela obec pokutu od
Inspekce životního prostředí ve výši
3.000,- Kč za nedodržení limitů
vypouštěných odpadních vod.
Zastupitelstvo obce na zářijovém
jednání rozhodlo o zaplacení druhé
poloviny splátky za koupi husitského
kostela a tak je k dnešnímu dni kostel
zaplacen a plně v našem vlastnictví. Za
půlroční období zde proběhly tři kul-

turní akce a další budou následovat.
Kulturní a dobře navštívenou akcí
bylo tradiční Setkání seniorů pod Černou věží, také jsme zde úspěšně rozsvítili vánoční stromek.
Vím, že pan místostarosta Vás
s děním a prací našich hasičů podrobně
seznámí, ale já jako vrchní velitel bych
rád poděkoval všem zásahovým jednotkám za příkladný přístup k letošnímu taktickému cvičení, kde se prokázala dobrá připravenost jak techniky
tak i hasičů. Zvláštní poděkování patří
všem členům výboru okrsku, kteří
cvičení připravili. I zde jsou hnací
silou právě zmiňovaní zastupitelé.
Také ve využívání dotačního titulu
Leader financí z EU se u nás hodně
změnilo. TJ Sokol využila dobrého
počasí a upravila plochu hřiště odvodněním i zavlažovacím systémem.
Úspěšní žadatelé: hasiči v Ludéřově i
občanské sdružení ,,U Nás“ se plně

připravují na čerpání jim přidělené
dotace.
V minulosti byly v okolí naší obce
Olomouckým kraje opraveny některé
úseky silnic, letos se podařilo opravit
silnici na Lhotu pod/K. a dále až do
Čech pod/K. Loňskou objížďkou poničená vozovka na Kníničky byla také
částečně opravena. Náš dík patří jak
Správě silnic, tak hlavně Olomouckému kraji.
Závěrem děkuji všem zastupitelům,
členům rady obce, výborů, členkám
sboru pro občanské záležitosti, zaměstnancům obce, správcům kulturních domů za aktivní, plodnou spolupráci a Vám všem vážení spoluobčané,
krásné a ničím nerušené prožití nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních a do nového roku 2012 hodně
zdraví a spokojenosti v osobním i společenském životě.
Ivo Richter, starosta obce

Odpady.

na 184.518,- Kč v letošním roce! To je
velký úspěch, i když realizace opatření
začala fungovat až v měsíci dubnu
2011. Důsledně prosazované kroky
rady ke snižování ceny odpadu a vyšší
kázeň občanů při třídění na jednotlivé
komodity mohou v konečném důsledku
pozitivně ovlivnit cenu, kterou všichni
platíme za odpady. A to je náš hlavní cíl.
V organizaci svozu velkoobjemného
a nebezpečného odpadu došlo k částečnému zlepšení. Jsou ale stále bezohlední a neukáznění lidé, kteří nerespektují
čas, kdy mohou odpad přivést a vytváří
hromady. Není v silách řidičů odvozové
společnosti, aby sami odpad nakládali.
Kdo má jiný názor, nechť jde na exkurzi do sběrného dvoru Olomouc a tam se
poučí. V příštím roce budeme muset

přísněji vyžadovat a prosazovat dodržování výše uvedeného.
Uvědomme si, že nadáváním na
vysokou cenu, kterou platíme za náš
odpad nic nezměníme. Obec nemá
prostředky, aby cenu dále dotovala.
A jak to změnit? Třídit, třídit a zase
třídit! To je cesta ke snížení tonáže
a ceny za odpad. K tomu vám přeji
v příštím roce mnoho úspěchů.

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

Přehled vývoje cen za odpad v Kč
- kontejnery chataři
348 152
303 679
186 514

184 518
2011

2010

2009

2008

123 361
2007

Pro následující rok 2012 rozhodla
rada obce, že se nebude navyšovat
stávající částka poplatku za komunální
odpad, a to 480,- Kč, i když došlo k nárůstu ceny celkového objemu odpadů
v obci o 41.553,- Kč.
Připomínám, že ke stanovení ceny
poplatku za odpady na rok 2012 se
využívá celková cena odpadů zpětně
z roku 2010. (V příloze je proveden
výpočet domovního odpadu a kontejnerů chatařů ze všech částí obce). U kontejnerů pro chataře rada prosadila
v tomto roce opatření, zmíněná v minulém zpravodaji, ke snížení tonáže a
potažmo snížení ceny za odpad téměř
o polovinu. Tedy ze 348.152,- Kč vloni

Rozúčtování nákladů na svoz a uložení netříděného odpadu za rok 2010 pro stanovení pohyblivé
části poplatku na nakládání s komunálním odpadem za jednu fyzickou osobu pro rok 2012
Uložení směsného
Poplatek za
komunálního
uložení odpadu
Množství
Celková
Doprava Manipulace
dle zákona
DPH
odpadu odpadu na skládku
částka
Základní sazba
185/2001 Sb.,
v tunách
za měsíc
584,- Kč/tuna
500,- Kč/tuna
28,20
22,05
21,35
29,70
41,00
23,80
23,85
23,30
25,80
43,60
28,60
24,90
336,15

16.469,12.877,12.468,17.345,23.944,13.899,13.928,13.607,15.067,25.462,16.702,14.542,196.311,-

14.100,11.025,10.675,14.850,20.500,11.900,11.925,11.650,12.900,21.800,14.300,12.450,168.075,-

4.740,4.770,4.830,4.740,12.810,7.740,7.560,8.700,8.370,10.860,6.210,7.740,89.070,-

5.180,5.460,5.180,5.145,8.260,6.370,6.160,7.070,6.020,8.400,5.880,5.600,74.725,-

2.375,2.310,2.248,2.723,4.501,2.801,2.765,2.938,2.946,4.472,2.879,2.788,35.746,-

42.864,36.442,35.401,44.803,70.015,42.710,42.338,43.965,45.303,70.994,45.972,43.120,563.927,-
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Množství
Jen
kontejnery odpadu
v tunách
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Uložení směsného Poplatek za
komunálního uložení odpadu
Počet
Doprava Manipulace
vyvezených odpadu na skládku dle zákona
kontejnerů Základní sazba 185/2001 Sb.,
584,- Kč/tuna 500,- Kč/tuna

8,00
-00
-00
10,15
36,80
20,75
24,40
21,875
26,45
18,375
14,30
15,90
197,00

2
3
8
4
6
4
8
5
4
5
49x

4.672,-000
-000
5.928,21.491,12.118,14.250,12.775,15.447,10.731,8.351,9.286,115.048,-

4.000,-000
-000
5.075,18.400,10.375,12.200,10.938,13.225,9.188,7.150,7.950,98.501,-

5.624,-000
-000
7.828,12.464,5.928,10.260,9.348,13.908,9.728,6.764,8.360,90.212,-

Svoz komunálního odpadu v roce 2012
(každý čtvrtek lichý týden)

5.
19.
2.
16.

ledna
ledna
února
února
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1.
15.
29.
12
26.

března
března
března
dubna
dubna

10.
24.
7.
21.
5.
19.

května
května
června
června
července
července

2.
16.
30.
13.
27.

srpna
srpna
srpna
září
září

1.100,-000
-000
1.400,3.300,1.600,2.800,2.200,3.300,2.400,1.600,2.100,21.800,-

DPH

Celková
částka
za měsíc

1.026,-000
-000
1.515,3.726,1.965,2.731,2.432,3.265,2.286,1.671,1.974,22.591,-

16.422,-000
-000
21.746,59.381,31.985,42.241,37.693,49.145,34.333,25.536,29.670,348.152,-

Svoz plastů a tetrapacků v roce 2012
(1x za 4 týdny vždy ve středu)
11.
25.
8.
22.
6.
20.

října
října
listopadu
listopadu
prosince
prosince

25.
22.
21.
18.
16.
13.
11.

ledna
února
března
dubna
května
června
července

8.
5.
3.
31.
28.
26.

srpna
září
října
října
listopadu
prosince

Informace pro občany

Informace o stanovení ceny vodného

Zastupitelstvo obce na svém jednání 29. 3. 2011 rozhodlo
na základě zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování
a stavebním řádu (Stavební zákon) o pořízení nového Územního plánu obce. V současné době začíná příprava zadání.
Vyzýváme občany, kteří mají požadavek na změny využití
území, ať tyto předají písemně na podatelnu obce
do 30. 3. 2012.

Pro rok 2012 dochází k zvýšení přímých nákladů u položek,
energie, nafta, služby – navýšení o 5,5 %, daň z přidané
hodnoty – navýšení o 4 %.
Vykalkulovaná cena pro rok 2012 včetně 14% DPH činí
19,38 Kč/m³

Informace k pořízení kompostérů pro občany
Projekt „Vybavení obcí Mikroregionu Kosířsko kompostéry na biologicky rozložitelný odpad“ z operačního programu ŽP,
jehož součástí byly v červnu Vámi vyplňované dotazníky, obdržel dotaci na pořízení kompostérů. Realizace projektu proběhne v roce 2012. Bližší informace budou uveřejněny v dalším čísle zpravodaje a průběžně sdělovány obecním rozhlasem.

ČINNOST RADY OBCE v období od 20. 6. do 10. 12. 2011
Naposledy jsem vás seznamoval s prací rady obce v měsíci
červnu. Teď, když zprávu sestavuji, máme polovinu prosince,
a tak článek bude obsáhlejší.
Rada se v tomto období sešla celkem 16krát a řešila 102
bodů programu. Uvádím jen ty nejdůležitější.
V MĚSÍCI ČERVENCI
Rada schválila:
l
Montáž vodoměrů pro bytové domy č.p. 2, 3 a 4. Zhotovitel M.I.S. Protivanov.
l
Položkový rozpočet na provedení více a méně prací na
stavbě Hasičské zbrojnice v Drahanovicích.
l
Složení výběrové komise a výběr oslovených společností pro
podání nabídky na akci „Oprava kapličky ve Lhotě p.K.“
l
Obsah materiálu: Výzva k podání nabídky „Drahanovice posilové vrty pro obecní vodovod“.

l
Složení výběrové komise a výběr oslovených společností
pro podání nabídky na akci „Posilové vrty pro obecní vodovod“.
l
Žádost Krajského úřadu Olomouc, Odboru dopravy
o změnu rozhodnutí o udělení licence na lince 890741
Olomouc – Laškov – Konice.
l
Zakoupení přívěsného vozíku, VYPOS JKI 01.C za cenu
18.900,- Kč a 2 ks nájezdových nosníků.
Rada vzala na vědomí:
l
Změnu úhrady měsíční částky za vzdělání pro MŠ
Drahanovice a MŠ Ludéřov.

V MĚSÍCI SRPNU
Rada schválila:
l
Výběr dodavatele „Stavební úpravy stávajícího objektu
Kaple Panny Marie Pomocnice ve Lhotě pod Kosířem“ na
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pozemku par. č. 42 k. ú. Lhota pod Kosířem.
dodavatele na akci: „ Drahanovice - posilové vrty
pro obecní vodovod“.
l
Pro realizaci akce „ Drahanovice - posilové vrty pro obecní vodovod“ byla výběrovou komisí vybrána společnost
s nejnižší cenou za dílo: Ekodrill, s.r.o., Sokolská 418, Zlín.
l
Složení výběrové komise na výměnu oken v bytovém
domě č.p. 4 Drahanovice a výběr firem, které budou
osloveny.
l
Přidělení bytu na Hasičské zbrojnici p. Zdeňkovi Moravcovi, Drahanovice 62.
l
Rozpočtové opatření č: 5/ 2011.
Rada vzala na vědomí:
l
Posouzení konceptu na akci: „Úpravy parčíku Drahanovice – u obchodu“ varianta bludiště.
l
Reakci Obecního úřadu na rušení klidu hudební produkcí.
Rada doporučuje OZ ke schválení:
l
Rada doporučuje pozemek p.č. 208/20 a 208/16 v části
Drahanovice, k.ú. Drahanovice neprodávat za nižší cenu,
kterou zájemce Jaroslav Pěček, Drahanovice 126 požaduje
v rozporu s cenou, stanovenou OZ.
l
Revokaci bodu č. 3 – Prodej pozemku p.č. 381/53 v části
Lhota p. K., k.ú. Lhota p. K. usnesení OZ obce 5/ 2011 ze dne
28. 6. 2011.
l
Výběr

V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Rada schválila:
l
Smlouvu o dílo č.70/11 na provedení posilových vrtů HV1
a HV2.
l
Cenovou kalkulaci opravy hráze rybníka Střížov společností Ingstol, Budovcova 185/21 Bystrovany.
l
Výběr dodavatele plastových oken na bytovém domě
Drahanovice č.4 společnost SULKO, Československé armády 861/28, Zábřeh, celková cena 199.918,- Kč.
l
Žádost obce o pokácení dřevin: 1 lípa a 32 keřů, rostoucích
v okolí kaple Lhota p/K.
l
Žádost obce o povolení kácení 4 ks stromů v prostoru
parčíku Drahanovice.
l
Výroční zprávu o činnosti ZŠ za školní rok 2010 - 2011.
l
Žádost společnosti Dopravní značení o vyjádření obce
k plánovaným uzavírkám komunikace III./448812 - Čechy
p.K. – Drahanovice v termínu 10. 10. – 15. 11. 2011.
l
Žádost o povolení obce ke kácení dřevin mimo obec
v části Střížov.
Rada doporučuje OZ ke schválení:
l
Rozpočtové opatření č. 6/2011.
l
Zřizovací listinu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Drahanovice.
V MĚSÍCI ŘÍJNU
Rada schválila:
l
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-8006313/3 mezi obcí a společností ČEZ
Distribuce, lokalita „Za kapličkou“, Drahanovice.
l
Rozpočtové opatření č. 7/2011.
l
Stromy určené ke kácení v části Drahanovice u hasičské
zbrojnice. Celkem 14 ks stromů pokácí Mgr. Korhoň M.,
vytrhá kořeny a zajistí úklid. Obec ukládá žadateli za pokácené stromy provést stanovenou náhradní výsadbu.
l
Žádost SDH Ludéřov o povolení opravy místnosti klubovny spolkového domu Ludéřov Ve vale č.p. 015 a proplacení
faktur za materiál na tuto opravu.
Rada vzala na vědomí:
l
Výroční zpráva ZŠ Náměšť n/H 2010-2011.
l
Smlouvu o nájmu mezi ZŠ Drahanovice a Rytmikem s.r.o.
28. října 258, Ostrava, Mariánské Hory o pronájmu prostor
MŠ Ludéřov.
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V MĚSÍCI LISTOPADU
Rada schválila:
l
Směrnici č. 1/2011 k provedení inventarizace majetku
a závazku obce Drahanovice.
l
Rozhodnutí o pokácení dvou třešní v třešňové aleji
Střížov.
l
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje
„Obnova staveb drobného architektonického významu“
v roce 2012 na opravu pískovcového kříže u kaple v části
Střížov.
l
Obchodní nabídku společnosti Alsico, s.r.o. Velký Újezd
na instalaci regulační jednotky na VO Ludéřov a hlásiče
výpadku jističe veřejného rozhlasu.
l
Smlouvu o dílo mezi obcí a společností Ortech CZ s.r.o.,
Čechy p/K na opravu pískovcového kříže u kaple v části
Střížov.
l
Přijetí sponzorského daru – trampolína pro ZŠ.
l
Kupní smlouvu mezi obcí a společností Alsico s.r.o. Velký
Újezd 368 uzavřenou za účelem montáže 1ks rozvaděče VO,
regulační úsporná jednotka typ DRVO.
l
Smlouvu o dílo č. 7/11/Čech/11 uzavřená obcí se společností Ingstol s.r.o., Budovcova 185/21, Bystrovany k realizaci akce: Zhotovení vjezdu do garáže OÚ Drahanovice.
l
Rozpočtové opatření č. 8/ 2011.
Rada vzala na vědomí:
l
Protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Olomouc - nakládání s vodami vypouštěnými z vyústí veřejné kanalizace obce Drahanovice, udělení pokuty ve výši 3.000,- Kč a správní
poplatek 300,- Kč za překročení stanovených limitů znečištění v obci.
l
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku 691/39, k.ú. Ludéřov.
Rada doporučuje OZ ke schválení:
l
Kupní smlouvu uzavíranou mezi obcí Drahanovice a Lesy
ČR na odkoupení pozemků p.č. 726/1 - 520 m² a 726/2 446m² k.ú. Ludéřov. Celková cena za uvedené pozemky činí
26.500,-Kč, celková výměra obou pozemků činí 966 m².
Rada doporučuje OZ ke schválení:
l
Žádost ředitelky ZŠ o udělení výjimky z nižšího počtu žáků
v souladu se zákonem 561/2004 Sb.
l
Darovací smlouvu mezi obcí a Olomouckým krajem
č. 2011/04O32/OMP/OSB, KÚOK/21560/2011/OMP/HV/D.
V MĚSÍCI PROSINCI
Rada schválila:
l
Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
dopravy silničního hospodářství o udělení licence na lince
890784 Litovel - Slatinice pro dopravce Veolia Transport,
a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava
l
Plán inventur na rok 2011 včetně přílohy č.1 Seznam
inventurních soupisů.
Rada vzala na vědomí:
l
Informace o plnění usnesení z minulé rady.
l
Žádost ministerstva vnitra o napojení areálu „Zálohová
jednotka Základna logistiky Olomouc“ na plánovanou kanalizační síť.
Rada doporučuje OZ ke schválení:
l
Rozpočtové provizorium na rok 2012.
Přeji všem pevné zdraví, hodně úspěchů a také štěstí
v novém roce.
Radě a zastupitelstvu přeji získání maximálního počtu
výhodných dotací, především dotaci na již komplexně připravenou akci: „Stoková a kanalizační síť a čistička odpadních
vod obce Drahanovice“.
Ing. František Faltýnek,
místostarosta

Prosinec 2011
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Sbor pro občanské záležitosti

Akce SPOZ:
02. 9. 2011
04.09.2011

Zlatá svatba
Andrýskovi Anežka a Stanislav, Střížov
VIII. Setkání seniorů pod Černou věží
Jarda „Walda“ Matuška – revival
a taneční skupina Fresch club

09.10.2011

Vítání občánků
- Ryšková Veronika, Drahanovice
- Čepelák Matyáš, Drahanovice
- Heinzová Karolína, Drahanovice
- Novotná Sofie, Drahanovice
- Vychodilová Kateřina, Drahanovice
- Tampier Matyáš, Drahanovice

28.10.2011

Zlatá svatba
Tomanovi Olga a František, Drahanovice

26.11.2011

„Aranžmá v době adventu“
v kulturním domě v Ludéřově
vlastní výroba dekorací (věnce, svícny,
vázy aj.) spojené s předvánoční dobou
pod odborným vedením Jarmily
Faltýnkové a její kolegyně

Matriční úřad:
Svatba zahrada Ludéřov
03.09.2011 Zdráhalová Kateřina
Schneider Antonín

Olomouc
Litovel

Svatba v obřadní síni v Drahanovicích
18.11.2011 Dohnálková Jarmila
Dohnálek Jaroslav

Ludéřov
Ludéřov

OHLÉDNUTÍ ZA UKONČENOU SEZONOU 2011 NA ČERNÉ VĚŽI
Černá věž byla symbolicky otevřena
spanilou jízdou historického kočáru
Václava Obra, která na začátku dubna
spojila všechna významná turistická
místa regionu. Výstava Lenky Korhoňové turistickou sezonu na Černé věži

uzavřela. Definitivní tečkou za letošními akcemi v areálu Černé věže bylo
v neděli 4.12.2011 „Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem“, kterého se
zúčastnily děti v doprovodu rodičů
a prarodičů. Za svoje básnické nebo

pěvecké výkony byly odměněny perníčky od Mikuláše. Akce byla ukončena krásným ohňostrojem.
Také jarní akce Slet čarodějnic a Pohádková věž i ves patřily našim dětem.
První z akcí byla bohužel provázena
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velmi nepříznivým chladným a deštivým počasím od začátku akce až do
konce. Připravovaná pohádka O čarovném lektvaru, byla odehrána na podiu
pod paravanem. Ceny za nejhezčí
obrázky čarodějnic či čarodějů byly
rozdány a děti, které vytrvaly, odcházely domů spokojené.
Pohádková věž i ves byla naopak
provázena krásným slunečným počasím
a zúčastnilo se jí rekordních 169 dětí
nejen z blízkého okolí, ale i např.
z Uničova, Zábřeha, Velkého Týnce,
hodně dětí s rodiči přijelo také z Olomouce. Na pohádkové trase dlouhé asi

2,5 km, která letos byla pozměněna
a vedla krásnou jarní přírodou se děti
mohly setkat s královnou a králem,
duchy, třemi sudičkami, makovou
panenkou a motýlem Emanuelem,
Patem a Matem, ježibabou, Ivánkem a
Nastěnkou, liškou a Budulínkem a
dalšími pohádkovými postavami. Ráda
bych na tomto místě poděkovala ještě
jednou všem účinkujícím pohádkovým
postavám, jejichž ochota a obětavost
přispěly ke zdárnému průběhu akce.
Druhou květnovou neděli maminkám k jejich svátku zahrála skupina
Karel Zich Revival.
Na bitvu o Černou věž v podání
císařské městské gardy Klubu vojenské
historie Zlaté hory, která se konala
v rámci drahanovických hodových
oslav, se přišlo podívat asi 150 diváků,
kteří odcházeli spokojeni, Černá věž
byla úspěšně ubráněna.
Nejen našim starším spoluobčanům
se líbilo vystoupení Jarda „Walda“
Matuška – revival v doprovodu taneční
skupiny Fresh club, kteří vystoupili na
letošním VIII. setkání seniorů a byli
odměněni bouřlivým potleskem.
Na závěr menší rekapitulace:
V letošním roce si naši Černou věž
prohlédlo 1367 turistů, kteří si s sebou
odvezli suvenýry za 17.338,- Kč. Přijeli
k nám z nejrůznějších krajů naší republiky – např. z Kolína, Jindřichova
Hradce, Kladna ale také ze slovenské

Prievidzy, Bratislavy a Levic, z Nördlingenu v Bavorsku, z Bretagne ve
Francii.
Ve čtvrtém patře věže proběhly čtyři
výstavy, výstava paní Lenky Korhoňové s názvem „Taška dělá člověka“
přilákala nejvíce návštěvníků.
V areálu Černé věže byly v letošním
roce oddány 2 páry.
Všem návštěvníkům a občanům
přeji pěkné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2012 pevné zdraví,
radost, pohodu a spokojenost v osobním i pracovním životě.
Jana Cilečková

Místní knihovna v Drahanovicích
Vážení občané.
Chtěla bych vám přiblížit Místní knihovnu v Drahanovicích. Tato se nachází v l. patře domu čp. 4, hned vedle
ordinace zubního lékaře. Půjčovní doba je každou středu od
16.00 do 19.00 hodin.
V knihovním fondu je 2.139 knih pro dospělé, 906 knih
pro děti a mládež a 880 výtisků naučné literatury pro dospělé
i mládež. V letošním roce máme zaregistrovaných 46 čtenářů, z toho 21 dětí do 15 let, což není mnoho, ale v době počítačů a internetu je to uspokojivé. Také v naší knihovně je
majitelům čtenářského průkazu k dispozici počítač i internet
a to zdarma. Na tiskárně je možno získané informace za
poplatek vytisknout. Cena za jednu stránku jsou 2,- Kč, za
oboustranný tisk 2,50 Kč.
Základní knihovní fond nám každého čtvrt roku knihovna
v Náměšti na Hané obohatí o zapůjčené knihy z tzv.
„výpůjčního fondu“. Pro dospělé v průměru 150-200 knih,
pro děti a mládež asi 100 knih čtvrtročně. Toto je pro naši
knihovnu velký přínos, protože čtenářům se nabízí stále nové
knižní novinky i přesto, že nákup knih z obecního rozpočtu
je omezený.
Půjčovní doba knih jsou 3 týdny a tuto dobu je možné 2x
prodloužit. Půjčovní doba časopisů je 14 dní. Za pozdní
vrácení knih a časopisů je sankce 20,- Kč. Za ztrátu vystaveného čtenářského průkazu poplatek 10,- Kč.Tyto informace
najdete v Knihovním řádu, který je k nahlédnutí v knihovně
i na obecním úřadě.
V nedávné době Obec Drahanovice provedla stavební
úpravy v naší knihovně. Vyměnila stará okna za nová plastová, odstranila příčku, která rozdělovala knihovnu, nechala
položit krásné linoleum a údržbáři obce knihovnu vymalo-

vali. Údržbářům obce musím poděkovat, poněvadž před
těmito úpravami bylo nutno knihovnu kompletně vystěhovat,
tj.všechny knihy včetně regálů a zpětně zase všechny regály
sestavit a knihy ze skladu v bednách vrátit do knihovny
k seřazení do regálů. Tímto děkuji za všechny čtenáře starostovi p.Richterovi, zaměstnancům i údržbářům Obce
Drahanovice za úsilí, kterým se zasloužili za krásnější
knihovnu v Drahanovicích.
Na závěr chci občany, děti i mládež pozvat - přijďte
navštívit naši knihovnu a staňte se čtenáři naší knihovny.
Všem vám přeji krásné vánoční svátky, klidné posezení
s poutavou knihou a šťastné vykročení do nového roku.
Vaše knihovnice – Jaroslava Navrátilová

Prosinec 2011

Jak se žije ve škole
aneb co nového
Už o letních prázdninách se začalo
rekonstrukcí jedné naší třídy a zakoupením nového školního nábytku. Děti
čtvrtého ročníku přišly na začátku školního roku do nové učebny, vymalované
veselými barvami a vybavené moderní
počítačovou technikou.
Letos nastoupilo do první třídy
pouze devět prvňáčků, z nichž jedna
žákyně studuje v Jihoafrické republice.
Hned v září se děti první a druhé třídy
spolu mohly seznámit na ekologickém
programu ve Sluňákově v Horce nad
Moravou pod názvem: „Dobrodružství
užovky Žofky“ a následně na celoškolním cvičení v přírodě.
V měsíci září škola také pořádala
sběr papíru. Do sběru se zapojili občané
Drahanovic a okolních obcí, kterým
chceme tímto poděkovat. Získané peníze posloužily na mikulášské balíčky
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a dále na příspěvky na kulturní akce
a netradiční materiály do výtvarné
výchovy.
Také letos nás navštívil čtyřnohý
kamarád, který děti učil, co se psům
líbí, co jim škodí a ubližuje. Velkým
dnem byl pro žáky i učitele Den otevřených dveří, kdy rodiče (hlavně rodiče
budoucích prvňáčků) měli možnost
nahlédnout do výuky v jednotlivých
třídách, podívat se, jak pracuje školní
družina, jak jsou vybaveny učebny,
tělocvična, jak jsou vyzdobeny všechny
prostory školy krásnými dětskými pracemi.
Aby si děti mohly rozvíjet své zájmy
i mimo vyučování, fungují od konce
září zájmové kroužky. Žáci mohou
navštěvovat kroužek výtvarný, sportovní hry, sportovně taneční a nově tvořivý
kroužek. Všechny kroužky vedou paní
učitelky a paní vychovatelka. Letos poprvé v kroužku pomáhá jedna maminka,
za což jí patří velký dík. Uvítaly
bychom více takových rodičů. Řadu let

u nás také probíhá výuka hry na klavír
nebo flétnu pod hlavičkou ZUŠ Litovel.
Další dobrodružství, tentokrát z divadelního prostředí, měli žáci možnost
sledovat v hrané pohádce „Dobrodružství veverky Zrzečky“ a dozvědět
se, jak žijí lesní zvířátka. V prosinci nás
ještě čeká půvabné divadelní představení s marionetami v pohádce „Když se
čerti ženili“.
Mikulášská besídka s názvem
„Z pohádky do pohádky“, kterou nastudovaly děti pod vedením paní učitelek,
zavedla všechny do vánočního času
plného klidu a pohody. Krásné fotky ze
školní besídky, ale i z ostatních akcí
školy najdete na webových stránkách:
www.skoladrahanovice.cz.
Celý kolektiv zaměstnanců školy
přeje všem občanům krásné a příjemné prožití Vánoc plné rodinné
pohody a v novém roce hlavně mnoho
zdraví, úspěchů a spokojenosti!
Mgr. Lenka Trávníčková

Z ČINNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Drazí spoluobčané,
končí nám doba adventní, doba přípravy na vánoce. Co to vlastně advent je?
Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že advent vnímáme často
jako nějaký převlek pro hektičnost,
stres a kšeft, který je ozdoben levnými
šablonami, na něž už stejně dávno
nikdo nevěří. V mnohém to může být
pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou
pravdu. Lze ovšem také zcela opačně
říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným
něco ze světla ztracené víry, jako
bychom vnímali jeho odlesk. Hvězdy
vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly,
protože jejich původní světlo je stále na
cestě k nám. Také každé tajemství si
často uchovává něco z tepla a naděje
pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto
lze také říci, že advent je časem, v němž
se mobilizuje dobro, které už bylo skoro
zapomenuto, probouzí se ochota myslet
na druhé a dobro jim prokazovat.

Církev především zpřítomňuje
prožíváním adventu
a slavením adventní
liturgie očekávání
starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na
příchod Mesiáše.
Tím, že se vžíváme
do atmosféry této
dlouhé přípravy na
první příchod Vykupitele, oživujeme
zároveň touhu po
jeho druhém příchodu na konci
Žehnání kaple Panny Marie Pomocnice
časů, ale rovněž do
a nového dřevěného kříže ve Lhotě pod Kosířem
svého vlastního
života.
především Vás chceme seznámit s tím,
To byla malá úvaha na úvod, ve které co se v době podzimní v Římskokatolicse možná každý z nás dokáže najít. ké farnosti událo, ale také co můžete
Nechceme ovšem tento prostor vyplňo- očekávat v době vánoční. Pevně ovšem
vat dávno známými skutečnostmi, ale věříme, že každý všímavý občan naší
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obce se mimo jiné i o dění ve farnosti
Drahanovice zajímá a i když se to tak
nezasvěceným na první pohled nemusí
jevit, tak každý ví, kde farní kostel
v obci najde a také jaké události se
v něm a kolem něho pravidelně i nepravidelně konají. V poslední době je,
podle našeho názoru, široká veřejnost
dostatečně o událostech ve farnosti
informována prostřednictvím plakátů,
ale především prostřednictvím našich
webových stránek, takže v této oblasti,
by neměl být problém, a proto nepůjdeme dnes do všech detailů, ale omezíme
se na zásadní události. Jsme si také
zcela vědomi skutečnosti, že i my, jako
jedno z mála občanských sdružení
v obci, jsme pod drobnohledem všech
spoluobčanů a že naše činnost bývá
vždy nějakým způsobem vyhodnocena,
byť jen neoficiálně, a to je podle našeho
názoru, jen dobře.
Co se tedy na podzim událo, mimo
pravidelných bohoslužeb a církevních
obřadů? V měsíci září se několik našich
farníků účastnilo nezapomenutelné poutě Děkanátu Olomouc za obnovu rodin a
kněžského povolání v poutním kostele
Panny Marie v Dubu nad Moravou.
V měsíci říjnu jsme oslavili hody
v Ludéřově a to hodovou mší svatou
v kapli Panny Marie Růžencové, ale
především proběhl, za hudebního
doprovodu Hanácké dechovky Olomouc a Scholy Drahanovice, obřad
žehnání krásně opravené kaple Panny
Marie Pomocnice a nového dřevěného
kříže ve Lhotě pod Kosířem. Kapli
i kříž při slavnostní bohoslužbě požehnal náš duchovní správce farnosti
a místoděkan olomouckého děkanátu
P. Mgr. Jan Kulíšek, ICLic. Tímto děkujeme, za obyvatele obce Lhoty pod
Kosířem, nejen mu, ale především všem
představitelům a zástupcům obce
Drahanovice, že byla v letošním roce
opravena nejen tato kaple, jako památka
místního významu, ale i její okolí a že
Lhota pod Kosířem má na návsi překrásné důstojné místo, jako dominantu
obce a že již toto dědictví našich předků
neuniká oku kolemjdoucích turistů.
Velké díky patří také obyvatelům
a rodákům obce Lhota pod Kosířem, za
to, že měli vůli a ochotu finančně při-

spět nemalou částkou na obnovu dřevěného kříže. A v neposlední řadě si také
zaslouží naše poděkování zastupitel
obce pan Libor Čajan, který se především podílel na organizaci finanční
sbírky na dřevěný kříž, zabezpečil jeho
výrobu, stavbu a konečnou úpravu bez
ohledu na svůj volný čas a odměnu.
Ještě jednou všem výše uvedeným od
nás, křesťanské Pán Bůh zaplať.
Začátkem měsíce října jsme po
domluvě s Obcí Drahanovice a firmou
Grandia Invest Horní Jelení, nechali na
hřbitově v Drahanovicích nainstalovat
automat na svíčky. Prozatím jen do
zkušebního provozu. Tento automat má
sloužit především jako služba pro nás
zapomětlivé. Z naší strany je to vnímáno jako služba doplňková pro návštěvníky hřbitova a ne jako výdělečná činnost. Pokud bude provoz automatu, ze
strany majitele, alespoň částečně udržitelný, tak chceme tento automat na
svíčky, na hřbitově zachovat i po uplynutí zkušební doby.
V měsíci listopadu jsme oslavili
krásný podzimní svátek všech svatých
a hned den poté památku všech věrných
zesnulých tzv. „dušičky“. Slavnostní
bohoslužby proběhly 1. a 2. listopadu
ve farním kostele a dušičková pobožnost na hřbitově v Drahanovicích
v sobotu 5. listopadu. Když se u dušiček
krátce pozastavíme, tak můžeme konstatovat, že při nich všichni navštěvujeme hroby svých příbuzných a známých.
Pro nás praktikující křesťany skutečnost, že při dušičkách navštěvuje tyto
hroby stále velké množství lidí i z řad
nepraktikujících křesťanů a nevěřících,
znamená, že všichni sdílíme stejnou
myšlenku a tou je, že „dušičky“ nám
připomínají jakýsi cíl života, který je
někde mimo nás, mimo prostor a čas.
Tím, že všichni slavíme tento svátek, že
vyjadřujeme zemřelým třeba jen malé
gesto vděčnosti, dáváme najevo nejen,
že naše společnost není natolik ateistická a sekulární, jak uvádějí oficiální
statistické údaje, ale i to, že jsme všichni nějakým způsobem duchovně založeni. My v pastorační radě věříme, že
v celé naší společnosti převládá dobro,
ale že je v současné době zahaleno pod
rouškou zla a proto není tak dobře vidi-

telné a „dušičky“ spolu s adventní
dobou a především vánocemi jsou příkladem toho, že jsou chvíle kdy dobro
převládá nad zlem, kdy se všichni dokážeme alespoň na chvíli zastavit a přemýšlet o podstatách věcí a dění nejen
v osobním životě, ale i v celé společnosti. Škoda jen, že tomu tak není po celý
rok anebo pro začátek každou neděli.
V prosinci se s námi setkal svatý
Mikuláš, který v neděli 4. prosince obdaroval v kostele po mši svaté všechny
přítomné děti dobrými sladkostmi
a o týden později se nám představila
naše Schola při Adventním koncertu.
Vy, kteří jste neměli možnost si jedinečné hudební a pěvecké vystoupení vyslechnout nevadí, umělecká vedoucí
scholy slíbila, že když se vše podaří, tak
bude CD s nahrávkami. Doufejme, že
vše v dané záležitosti, dopadne jen pozitivně.
A co nás čeká? V sobotu 24. prosince
si bez ostychu přijďte pro Betlémské
světlo do farního kostela od 12.00 do
13.30 hodin. Vždyť přece každý ví, že
snahou každého světla je prozářit tmu
a pokud si při štědrovečerní večeři
zapálíte na stole svíčku s Betlémským
světlem, připojíte se nejen k vánoční
tradici, ale také prozáříte vaše domovy
Kristovým pokojem a láskou. Všechny
také téhož dne zveme na „půlnoční“, se
začátkem ve 20.30 hodin, taktéž do
farního kostela. A pokud se vydáte na
procházku v neděli 25. prosince, kdy
všichni slavíme svátek Narození Páně,
nezapomeňte se zastavit v době od
14.00 do 16.00 hodin v kostele a prohlédnout si farní Betlém. Všichni bez
rozdílu jste zváni. O dalších vánočních
událostech vás informujeme i na stránkách tohoto zpravodaje a pokud navštívíte naše webové stránky, tak aktuální
informace nejen o pravidelných událostech tam vždy najdete.
Dovolte, abychom Vám závěrem
popřáli požehnané vánoční svátky naplněné radostí, láskou a Kristovým pokojem a do nového roku především radost
s osobního života, pohodu v rodinách
a dobro v celé společnosti.

Vážení přátelé, spoluobčané,

chvíli přerušena a já na ni nyní navazuji.
Nemám pocit přistěhovavšího se cizince, ale naopak cítím sounáležitost a pochopení pro problémy, dnes již naše
společné.
Tento podzim jsme dostali s mou
ženou a dcerou Annou milou pozvánku
do místního sboru Schola Drahanovice.
Po počátečních rozpacích jsme se rozhodli zpěv zkusit. Dnes, když jsme doz-

pívali poslední koncert tohoto adventního času a to právě v Drahanovicích,
bych se s vámi rád podělil o několik
myšlenek, které mě během té kouzelné
atmosféry v kostele napadly.
Tak především jsem přemýšlel
o tom, jak je krásné, když se lidé dobré
vůle dokáží na chvíli zastavit ve svém
spěchu, posadit se, ponořit se za poslechu nádherné, očistné hudby, hrané a

jsem v naší obci úplným nováčkem,
přestěhovali jsme se k vám s mou rodinou teprve v loňském roce, přesto mám
dnes pocit, že do Drahanovic už patřím
jaksi odjakživa, že tradice Korhoňů,
tedy mého dědečka - dlouholetého pana
řídícího - i mého otce – lékaře, který
každému rád pomohl - byla jenom na

Pastorační rada
římskokatolické farnosti Drahanovice
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zpívané několika nadšenci, a zamyslet
se nad věcmi, které se už do všedních
dnů jaksi nevlezou. Doba jim nepřeje,
není na ně čas ani prostor a přitom jsou
pro nás tolik důležité. Důležité už tím,
jak jsou nenápadné, jak nejsou na první
pohled vidět, ale vlastně určují, jací
jsme, jací budeme i jací chceme být.
Myslím, že každý, kdo tento koncert
prožil s námi, mi dá za pravdu.
Také se mi honilo hlavou, jak je
skvělé, že máme mezi sebou tak úžasného člověka, jako je paní učitelka
Jiřinka Janečková. Jak precizně a přitom citlivě se jí podařilo sestavit program, který musel oslovit každého, kdo
tam byl a to i v případě, že jen zabloudil. Přijeli si nás poslechnout naši blízcí
z Olomouce a jejich ohlas byl mimořádně pozitivní. Krásná slova, kterými
uváděla jednotlivé bloky koncertu, bez
zbytečného patosu, civilně a přitom
svátečně. Žádný profesionál by nebyl
lepší. Velké, veliké poděkování za
všechno, co děláš, Jiřinko !
Přemýšlel jsem ale ještě nad něčím,
co má obecnější platnost:
Žijeme ve velmi zvláštní době. Média,
která nás doprovázejí na každém kroku,
do nás bez přestávky pumpují různé
kauzy, katastrofy, demise, podvody,
krachy. Někdy, když si pustím televizní
noviny, (byť je to stále řidčeji), mám
intenzivní pocit, že čím více špatných
zpráv nám naši oblíbení a nalíčení moderátoři sdělí, o to lepší pocit ze své práce
mají. Jakoby počet negativ musel nutně
gradovat, vzrůstat a tím se plnila sledo-

Strana 9

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

vanost a dramatičnost vysílání. Mám
dojem, že mnozí z nás už jsou tak negativně „přednastaveni“ (určitě ne vlastní
vinou), že za vším vidí podvod, úplatky,
protekci a budoucí zmar. Když jsem
nedávno s někým z místních mluvil
o tom, že konečně bude nová silnice
mezi Drahanovicemi a Lhotou, s mávnutím ruky mě odbyl, že to je stejně jen
proto, že hejtman má nedaleko chalupu. Když jsem se širokým úsměvem
sděloval kamarádovi, že se začal opravovat zámek v Čechách pod Kosířem,
než jsem stačil větu doříci, namítl, že je
to všechno jinak, protože se zámek
bude prodávat nějakému známému za
korunu. Není přece důležité, jak jsou
informace pravdivé, mnohem důležitější je, vědět tu „správnou“, údernou a
nejlépe negativní odpověď.
A tak bych tedy chtěl popřát vám

Vám všem, Boží přátelé,
přeji a v modlitbách vyprošuji, aby Narození
Spasitele bylo pro Vás bohatým naplněním adventní
touhy a věrným předobrazem nebeské radosti.
Abyste se u jesliček naučili splácet lásku láskou
a navzájem se měli rádi jako Boží děti.
Do nového roku Páně 2012 Vám přeji pevnou
a živou víru, doprovázenou dobrými skutky.
P. Jan

všem, abyste se pokusili takového pesimismu zbavit. Svět je do značné míry
takový, jaký ho chceme mít, jaký si ho
sami uděláme a především – jiný nemáme. Je to ten nejlepší svět, jaký je
k disposici. Žijeme teď a tady, nedopusťme, abychom za dvacet let vzpomínali, jak tenkrát – kdysi, bývávalo
dobře. Dobře je, jen to chce trochu
energie ono dobro vidět, cítit a vnímat.
Chce to odvahu, ale vyplatí se to mnohonásobně.
Tak. Toto všechno jsem si uvědomoval během té nádherné, elektrizující
atmosféry nedělního adventního koncertu, jehož jsem měl tu čest být aktivním účastníkem.
Přeji Vám všem krásný advent, veselé Vánoce a mnoho pozitivní energie do
roku 2012.
Miloš Korhoň

Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka obnovuje
starou lidovou tradici
tříkrálových koledníků.
Konáním tříkrálové sbírky
dostáváme možnost se zapojit do pomoci trpícím
a potřebným lidem, kteří
žijí u nás i v zahraničí.
Můžeme se podílet na pomoci těm, kteří tuto pomoc
velmi potřebují především nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Výtěžek pomůže zejména v regionech, kde se sbírka
koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí. Proto upřímně
děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo.
Tříkrálová sbírka 2012 se v naší obci bude konat
v rozmezí 6. - 8. ledna 2012.
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Naposledy jsme se setkali prostřednictvím Zpravodaje v měsíci srpnu. Zde
jsem zmiňoval řadu zajímavých počinů,
které hasičstvo obce plánuje uskutečnit.
Tak vám je rád v krátkosti připomenu.
SDH Drahanovice provedl 20. 8.
hasičskou soutěž o putovní pohár starosty obce, který vybojoval tým
Ludéřova. Ludéřovští připravili 19. 8.
taneční zábavu, a tak jako my všichni,
kteří podobné radovánky organizujeme,
byli zklamáni malou účastí místních
obyvatel. Lidi v tomto pozdním létě
jsou již zřejmě přetancovaní. V sobotu
10. 9. zde proběhla plánovaná soutěž
„O putovní pohár veteránů“ s taneční
zábavou a 17. 9. II. ročník setkání veteránů kozidechů (mopedů) s projížďkou
do Náměště n/H a soutěží „O pohár
kozího vzdechu “. Jen malé pozastavení. Podle mě, velmi pěkná a zajímavá
soutěž. Asi by zasluhovala ještě více
promyšlené péče za strany pořadatele.
Postrádá dynamiku děje (místy byla
zbytečně zdlouhavá) a bylo by asi vhodnější, s ohledem na diváky, soustředit ji
do jednoho prostoru. To jsou jen mušky.
Také by bylo zajímavé, kdyby soutěžící
(což někteří učinili) přijeli v dobovém
oblečení a soutěž by se mohla rozšířit
o nejlépe oblečeného mopedistu a i nejpěknější moped. V tomto období ludéřovští hasiči také usilovně pracovali
především na vylepšování prostředí
hasičské hospody a vysadili 10 nových
ovocných stromů v rámci náhradní
výsadby za vykácené dřeviny kolem
cesty a v biokoridoru „Zavírák“ v Ludéřově.
SDH Střížov pohostil 6. 8. spoluobčany na II. Gril párty s taneční zábavou.
Počasí klaplo a po seleti se jen zaprášilo. Již podruhé jsme se setkali s velkým
zájmem, a proto budeme pokračovat
a vše ještě vylepšovat. I když nerad,
vzpomenu ještě na Burčákovou veselici
1. 10. Zklamala kdysi oblíbená, dnes
neúměrně ke své produkci drahá kapela
Asteor. A výsledek? Zisk žádný, naopak
ztráta několik tisíc korun ze sborové
pokladny, i když veškerý burčák byl
vypit. Mám však i zprávu dobrou.
V srpnu jsme po mnoha letech vyčistili
dno koupaliště. 35 lidí (hasiči, místní
a chataři), jeden bagřík bratra Dvořáka
a traktorek bratra Kamila Snášela bojovalo celé sobotní dopoledne s bahnem.
A vítězně. Práce pokračovaly vyplachováním dna za pomoci cisterny bratrů
z Drahanovic až do pozdního večera.
Velmi si vážím práce všech zúčastněných a od srdce jim ještě jednou děkuji.
Největší akcí podzimu pro všechny
sbory je vždy taktické cvičení (TC).
Tentokrát na téma: Koordinovaný

postup jednotek okrsku při likvidaci
požáru budov kravína v Ludéřově.
Cvičení proběhlo dne 29.10. podle
plánu a až na drobné problémy splnilo
všechny zadané cíle. Nacvičit společný
postup, operativně řešit vzniklé situace,
maximálně využít techniku a všechny
prostředky – to je smyslem těchto cvičení! Cvičení mělo i několik epizod:
dálkové vedení vody, využití hydrantu,
násilné vniknutí do hořícího objektu,
hašení požáru uvnitř budovy, chlazení
plynových bomb a poskytování první
pomoci. Rád konstatuji, že výcvik provázela kázeň a velká aktivita všech cvičících. Zasahovalo 25 osob, 3 hasičská
vozidla a jedna automobilní cisterna.
Součástí vyhodnocení TC ve Vale bylo i
vyhodnocení soutěže o putovní pohár
okrsku. Vítěz SDH Ludéřov, 2. SDH

Drahanovice, 3. SDH Střížov. SDH ve
Lhotě p/K se bohužel do soutěží nezapojil. Je na místě poděkovat Obci Drahanovice za velkou podporu těchto
významných okrskových akcí. Na závěr
byla předvedena nová elektrocentrála,
kterou pro jednotky okrsku zakoupila
obec.
Ještě jsem se nezmínil o hasičích ve
Lhotě p/K. Ti v září uspořádali pro děti
„Rozloučení s létem“. Účast byla hojná
nejenom dětí ze Lhoty, ale i z ostatních
částí obce. Byly zajištěny odměny od
sponzorů a občerstvení.
V září a říjnu zde také hasiči brigádničili na obnově hrušňové aleje. Alej vyčistili, vykáceli nálet, prořezali staré
a vysadili 6 nových hrušní. Podařilo se
jim do práce zapojit i místní občany
děti.
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A když jsme u brigád tak ještě zmíním
jen to NEJ !
Drahanovští v září napřeli úsilí do
dokončovacích prací své zbrojnice po
její celkové rekonstrukci. Malovali,
natírali rámy dveří, brousili a natírali
vrata pro vjezd Avie. Opravili lavičky,
které využíváme při soutěžích a samozřejmě se ve velkém počtu účastnili
velkého úklidu, reorganizace ve zbrojnici a zvelebení prostředí klubovny.
Na počátku října v důsledku velkého
sucha zalévali cisternou obecní zeleň
a mladé stromy v aleji mezi Střížovem a
Náměští na H. Některé sbory se ještě
zúčastnily posledních hasičských soutěží.
Teď to méně příjemné. Dne 4.11. ve
22.50 hodin byly JPO Drahanovice
a Ludéřov (jednotka požární ochrany)
povolány k zásahu hořícího osobního
automobilu ve Lhotě p. K. A již 5. 11.
v krátké době po ukončení předchozího
výjezdu, se siréna na zbrojnici Drahanovice rozezněla podruhé a JPO opět
vyrazila k zásahu na Lhotu p. K.
Tentokrát k hořícímu domu. Příčiny
vzniku požáru doposud vyšetřuje PČR.
Naši specialisti pro boj s nebezpečným
hmyzem, JPO Ludéřov, provedli 4 zásahy v rámci obce.
Rád se ještě v závěru zmíním
o hasičské mládeži. Oddíl Vážky
Střížov má celkem 15 členů – nejvíce
z celého okrsku. Od podzimu se připravují na celostátní soutěž mládeže
Plamen. Již absolvovaly první velkou
soutěž v Pohořanech. Vedoucí mládeže
Střížova bratr Katrušák a bratr Žižka
z Drahanovic některé schůzky spojují.
Je to efektivní z hlediska předávání
zkušeností a vzájemné výpomoci mezi
sbory.
Naše sbory, hlavně jejich výbory,
nyní připravují výroční valné hromady.
Zde, jako vždy, budou hodnotit spolkovou činnost uplynulého roku a plánovat
na rok nový. Velmi všem přeji, aby se
dokázaly poučit z nezdarů a dobré počiny naopak dále rozvíjely. To ostatně je
hlavním smyslem výročních valných
hromad.
Vážení čtenáři, bylo mi potěšením,
že jsem Vás mohl během tohoto roku
zpravovat o životě našeho hasičstva
a touto formou se s vámi setkávat. Mojí
snahou bylo především popularizovat a
dobře prezentovat naše sbory veřejnosti, a snažit se i o to, aby články byly
výstižné a čtivé.
Všem přeji krásné vánoce, v novém
roce pevné zdraví a úspěchy ve vašem
konání.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci!
Ing. František Faltýnek
náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov
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SLOVO STAROSTE OKRSKO SDH č. 5 DRAHANOVICE
Váženi spoluobčani,
dovolte mě, abech vás všecke pozdravil
v nadcházejícim předvánočnim čase.
O činnosti okrsko č. 5 Drahanovice
a Sboru dobrovolnéch hasiču v jeho
pusobnosti ste se během roko 2011
pravidelně dozvidale na stránkách obecniho zpravodaja, za což patři velké dik
mymo náměstkovi, bratro Ing. Frantovi
Falténkovymo. V průběho roko 2011 se
vébor okrsko sešil na celkem pěti jednánich. Naše činnosť bela zaměřená na
společnó okrskovó oslavo svátko sv.
Floreána v Lodeřově, zabezpečení
Okrskovyho kola v požárnim sporto,
kery se konalo v květno 2011 v Lóčanech, zabezpečeni učasti družstev mužu
a žen na Okresni sótěže v Šomvaldě,
zajištěni pohárovéch sótěži v Lodeřově,
Střižově a Drahanovicich, provedeni
společnyho taktickyho cvičeni našeho
okrsko, spojenyho s vehodnocenim
sótěže „O putovni pohár okrsko“.
V sóčasné době probihá připrava
Véročnich valnéch hromad ve sborech,
kery bode následovat e ta okrsková.
Rád bech vás pozval v přištim roko
2012 kromě každoročnich tradičnich
akci, konanéch v okrsko na oslavo 120
let založeni SDH Lodeřov, kerá se ches-

tá na 1. záři 2012 se svěcenim nové
soche sv. Floreána před hasickó zbrojnicó v Lodeřově.
Závěrem mě eště dovolte, abech
poděkoval všeckém, kteři se v letošnim
roko 2011 podilele na propagace dobryho myna svéch Sboru dobrovolnéch
hasiču a okrsko. Zvláštni poděkováni
patři náměstkovi, bratro Ing. Frantovi
Falténkovymo za připravo taktickyho
cvičeni a velitelovi okrsko br. Petrovi
Hrochovymo za jeho podcheceni
a připravo okrskové sótěže v požárnim
sporto. Poděkováni si gór zaslóži
e pantáta starosta obce Drahanovice
Ivoš Richtru za plodnó spolupráco
s našema hasičema a za dobudováni
hasické zbrojnice v Drahanovicich.

So opravdo rád, že zásahová jednotka
SDH Drahanovice má dustojny prostore
ke své činnosti včetně mobilní cisternové automobilové střekačke.
Za vybor okrsko vám všeckém přejo
radostny a klidny prožeti svátku vánočnich, do Novyho roko 2012 hodně štěsti, zdravi, Božiho požehnáni a láske
k bližnimo. Ešle nás v roko 2012 bodete
potřebovat, věřte, že jsme tade pro vás
a sme schopni vám za každéch okolnosti pomuct na základě posláni našéch
předchudcu - „Bohu ke cti, vlasti ku
prospěchu, bližnímu ku pomoci!“ a take
na základě našeho hesla „Ohňo, přebetečné vodě a obtižnymo hmyzo zmar!“
Za okrsek SDH č. 5 Drahanovice
Ing. Pavel Navrátil, starosta

ŽÁDOST
V souvislosti s vloupáními do myslivecké chaty U Svatopluka, které
neznámý pachatel provedl během roku 2011, by členové Mysliveckého
sdružení Drahanovice rádi požádali všechny spoluobčany, kteří spatří
cokoliv neobvyklého nebo podezřelého v okolí chaty U Svatopluka či
na některém místě v areálu Příhon, aby neprodleně informovali obecní
úřad v Drahanovicích nebo kteréhokoliv z členů mysliveckého sdružení.
Děkujeme

Setkání mladých
Hanáků a Hanaček
V sobotu 12. listopadu se konalo v kulturním
domě ve Střížově setkání mladých Hanáků a
Hanaček z Drahanovic a okolí. V hodinovém
programu se představilo 30 dětí, které umějí
mluvit našim hanáckým nářečím.
Toto setkání se konalo pod záštitou obce
Drahanovice, Regionu Haná a kapely „Stracené
ráj“, která účinkujícím mladým Hanákům ve
Střížově za odměnu zahrála.
S dětmi přijeli jejich rodiče, prarodiče a sourozenci. V sále bylo asi 150 diváků. V příštím
roce bychom chtěli uspořádat podobnou akci
nejen pro zvané, ale také pro širokou veřejnost.
Ludmila Přikrylová

Ohlédnutí za sezónou
na sýpce
Pomalu končí rok a sýpka v Ludéřově čeká nedočkavě na sněhovou peřinu pro zimní spánek. Ale copak se v ní
v letošním roce dělo?
Dveře pro návštěvníky se otevřely
počátkem května a hned od začátku
návštěvní sezóny vítala zájemce o prohlídku. Pravda, nebyly to davy jako
třeba v Náměšti na Hané, ale byli to
skuteční zájemci o historii. Milé zjištění
bylo, že k nám letos přišli kromě místních občanů i návštěvníci přespolní ze

vzdálenějších koutů naší vlasti. Informaci o barokní sýpce získali buď vyprávěním známých, náhodnou informací
z internetu či tisku, při hledání zajímavých cílů pro výlety, tipem při návštěvě
okolních památkek. A také to byli
náhodní turisté při toulkách naším krajem. Ti z otevíracích dní měli největší
radost, neboť s podobným objevem
v podobě neznámé památky na svých
cestách nepočítali. Všem se naše opravovaná sýpka líbila a vůbec jim nevadilo, že je ve stavu rekonstrukce a v ní
málo mobiliáře. Naopak ocenili možnost nahlédnout za útrob rekonstruova-

né památky a nechat se unášet svojí
fantazií, jak bývalá tvrz vypadala a co
se v ní v uplynulých staletích odehrálo.
Někteří z nich se nám zapsali do pamětní knihy, ale všichni si odnášeli pěkný
zážitek o který se jistě podělí se svými
blízkými a budou tak dále šířit povědomí o sýpce a kouzelném kraji kolem
Kosíře. Mezi návštěvami jsme v letošním roce přivítali také vojáky císařské
armády, ve skutečnosti klub vojenské
historie. Mezi chrabrými vojáky jsme
mohli spatřit i jednoho obyvatele z podhradí ludéřovské tvrze pana Žváčka.
Všechny návštěvy k nám od letošní-
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ho roku směřuje postavička Kláska –
maskota Regionu Haná. Ten náš nese
pytel s obilím na zádech a je umístěn na
návsi u silnice protínající Ludéřov.
Na počátku května byla v prostorách
zrekonstruované části sýpky otevřena
výstava fotografií Pavla a Petra Horníka. Byla věnována opernímu a baletnímu umění z mnoha světových divadelních scén. Na nich bylo možné
zhlédnout mimo jiné i scény z naší
národní opery Prodaná nevěsta v provedení různých světových režisérů a
výtvarníků scén, výrazně se lišících od
naši ryze české lyrické podoby, jak ji
známe z našich divadel.
Jak již mnozí víte, rádi bychom věnovali část budoucí expozice životu
našich předků a vytvořili v části sýpky
expozici jejich života na vsi. A v duchu
této myšlenky jste nám již věnovali
několik, pro dnešní mládež historických
a pro pamětníky památečních kousků
nábytku a nářadi, které zatím ukládáme,
abychom ze sbírky vytvořili onu hanáckou parádní sednici či komoru. Skutečnou podobu expozice určí až konkrétní
prvky sbírky rodící se v prvním patře
budovy, za kterou všem dárcům děkujeme.
Z hlediska rekonstrukce vlastní budovy jsme letos zhotovili dešťové svody
ze střechy s částí dešťové kanalizace
a odizolování základů z jihozápadní
strany. Potřebný materiál jsme uhradili
z vlastních prostředků. Na větší opravy
však nám již nezbylo, neboť naše možnosti jsou omezené. Díky dobrovolné-

mu vstupnému a přízni návštěvníků se
nám daří provádět alespoň drobné krůčky v rekonstrukci.
I v letošním roce jsme žádali na
mnoha místech o dotace, ale většinou
bez výsledku. Již jsme viděli práce na
sýpce v tomto období v černých barvách, ale Štěstí se na nás usmálo v podobě dotace od Nadace OKD ve výši
650 000,- Kč. Velmi si vážíme toho, že
se Nadace rozhodla náš projekt podpořit, zejména s ohledem na to, že 80 %
prostředků směřují do Moravskoslezského kraje. Pomohou nám tak
zrekostruovat zbývající část přízemí do
podoby multifunkční dílny pro pořádání
workshopů lidových řemesel. Spolu
s dotacemi z programu LEADER ve

výši 447 300,- Kč na zřízení sociálního
zázemí sýpky a napojení budovy na
inženýrské sítě by se nám podařilo do
příštího léta uzavřít rekonstrukci vnitřní
části přízemí. Již se na výslednou podobu moc těšíme a touto cestou děkujeme
poskytovatekům dotací, příznivcům a
návštěvníkům sýpky, za věnované
finanční částky. Již nyní máme radost,
že se nám podařilo zachránit historickou budovu před zbouráním a doufáme,
že bude stále krásnější a bude se tak
podílet na kultuře v obci a v návštěvnících bude zanechávat příjemné dojmy.
Pěkné vánoce všem a mnoho štěstí a
zdraví v roce 2012 přeje za všechny
členy občanského sdružení U nás
Karel Váňa

Z kopané...

Bohužel se nám stejný výkon nepodařilo
zopakovat o týden později na domácím
hřišti s mužstvem Mladče a na těžkém
a podmáčeném terénu jsme jen remizovali 2:2, když remízu zachraňoval
Lukáš Sobota brankou v poslední
minutě. Ale takový už je fotbal. Cíl,
který jsme si pro ročník 2011/12
stanovili – postup do III. třídy se zatím
daří plnit. I když jsme teprve v jeho
polovině, všichni věříme, že se nám po
poctivé zimní přípravě podaří první
místo uhájit a postoupit.
Velkou radost máme také z toho, že
se nám slibně rozbíhá práce s mládeží.
V létě se do benjamínků přihlásilo 6
chlapců a postupem času se jejich počet
rozrostl na současných 12. Při tomto
počtu jsme již schopni přihlásit dvě
družstva do příštího ročníku fotbalové
soutěže benjamínků - mladší a starší.
Touto cestou bychom také chtěli požádat
rodiče dětí ve věku 5-10 let, aby
nenechávali své ratolesti vysedávat
u televizí a počítačů a přivedli je mezi
nás. Vždyť pohyb ještě nikomu neublížil! Tréninky benjamínků v zimním období probíhají každý pátek od 16 hodin

v tělocvičně ZŠ. Pracujeme také na tom,
abychom odehráli 2-3 přátelské zápasy
v hale v Čechách pod Kosířem.
Rekonstrukce hřiště
Jistě mnozí z Vás zaznamenali v říjnu a listopadu velké manévry na našem
fotbalovém hřišti v Drahanovicích. Díky
dotaci z Programu LEADER, kterou se
nám podařilo napodruhé získat, jsme se
mohli pustit do celkové rekonstrukce
travnaté plochy, která byla již několik let
nevyhovující. Zvláště po vydatnějších
deštích bylo hřiště dlouhou dobu pod
vodou a značná část zápasů musela být
pro nezpůsobilý terén odložena nebo
odehrána na hřištích soupeřů. Hrozilo
i reálné nebezpečí, že nám Okresní
fotbalový svaz hřiště uzavře. I přes
zdržení, zapříčiněné zpožděnou administrativou při podpisu smluv k dotaci, se
vzhledem k velmi příznivému počasí
podařilo veškeré práce spojené s rekonstrukcí dokončit v pátek 2. 12. 2011.
Jsou položeny drenáže pro odvodnění,
vykopána sběrná nádrž na vodu, položen
závlahový systém a napojena veškerá
elektronika. Bylo navezeno 450 tun
písku, hřiště je srovnané a nakypřené do

Mužstvo mužů TJ Sokol Drahanovice je po podzimní části IV. třídy
okresního přeboru na 1. místě tabulky,
o bod před mužstvem Olešnice a dva
body před Pňovicemi. Z dvanácti
odehraných zápasů jsme 9x zvítězili,
2x remizovali a pouze 1x prohráli.
Velkou měrou se o tento výsledek
zasloužili naši útočníci Tonda Kment
a Tomáš Prucek, kteří dohromady
nastříleli více než polovinu branek
a T. Kment je se 14 brankami na čele
tabulky střelců IV. třídy. Zároveň je také
potřeba poděkovat ostatním hráčům,
kteří se na výborných výsledcích
podíleli, a také trenérům Karlu Švancarovi a Aleši Hradeckému. Přesto, že
jsme dostávali někdy i hodně laciné
branky, téměř vždy se nám podařilo
soupeře přestřílet a zápas dotáhnout do
vítězného konce. Hlavně utkání v Olešnici bylo pro naše fanoušky fotbalovou
lahůdkou. Ve velmi vypjatém a rozhodčím ne příliš zvládnutém utkání,
naše mužstvo soupeře přehrálo a pěti
krásnými brankami zvítězilo 5:3.
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hloubky 25cm. Také jsme z části
připravili prostor pro malé hřiště s umělým travnatým povrchem, které bychom
chtěli v co možná nejbližší době vybudovat. Jakmile to počasí dovolí – předpokládáme koncem března, začátkem
dubna – dojde k opětovnému srovnání
plochy a výsevu travního semena.
Pokud bude vše probíhat podle plánu,
počítáme se slavnostním otevřením na
začátku srpna příštího roku. Celkové náklady na rekonstrukci hřiště se vyšplhají
na cca 600,- tis. Kč. Z toho dotace činí

499.770,-Kč a zbývající částku pokryjeme z vlastních zdrojů.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem členům výboru fotbalového oddílu
a také všem dobrovolníkům, kteří nám
v letošním roce pomáhali a pomáhají
s provozováním a údržbou areálu
fotbalového hřiště. Velmi si jejich práce
vážím a budu rád, když nám svoji přízeň
zachovají i nadále. Velký dík také patří
našim fanouškům, kteří nás povzbuzovali nejen při domácích utkáních, ale
v hojném počtu i na hřištích soupeřů.

STAVEBNÍ SPOŘITELNA
HYPOTEČNÍ BANKA
ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MAJETKOVÁ POJIŠŤOVNA

w
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
– prostředky lze použít na cokoli!
w
PRO DĚTI DO 18 roků ZDARMA!!
w
STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK 2000,- Kč
w
ÚROK
3 % !!!!!!!
w
VÝNOS
5, 95%!!!!!!!
w
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
w
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
w
SPOŘÍCÍ ÚČTY 2,5%
w
KAPITÁLOVÉ, ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Zavolejte:
Zdeněk Navrátil tel. 603 467 165
email: zdenek.navratil@obchod.wuestenrot.cz
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DĚKUJEME !!!
Valná hromada TJ Sokol se koná
14. 1. 2012 od 14.00 hod. v klubovně TJ
na hřišti v Drahanovicích.
Srdečně Vás také zveme na ples TJ
Sokol, který proběhne v sobotu 25. 2.
2012 od 20.00 hod. v Kulturním domě
ve Střížově.
Závěrem přeji nám všem pokojné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví,
štěstí a osobní pohodu v roce 2012.
Ladislav Krampol,
předseda fotbalového oddílu

