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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
tak jako každoročně bylo zimní
období věnováno bilancování, plánování, sestavování rozpočtu a sepisování žádostí o různé dotace.
Stejně proběhl začátek letošního
roku ve všech občanských sdruženích
se konaly výroční valné hromady, které zhodnotily činnost za rok 2011 a
schválily i své plány práce na rok 2012.
K jejich splnění přeji všem hodně zdaru. Jako všechny složky i obec si naplánovala svoji činnost na rok 2012. Na
zasedání zastupitelstva obce 28. března
byl schválen rozpočet, který zajišťuje
finanční prostředky na splnění těchto
úkolů. Ten nejdůležitější a dlouhodobě
všemi sledovaný je vybudování splaškové kanalizace. Momentální situace
je taková, že vlastníme platné územní
rozhodnutí, je zpracovaná finanční
analýza, rozpočet stavby, který je
potřebný k podání žádosti o dotaci
a činí 164 milionů korun bez DPH.
V dnešní době se míra dotace pohybuje
mezi 70-78%, naše ekonomika podle
finanční analízy je v tuto chvíli schopna
financovat kanalizaci při dotaci 70%
plus 10% vlastní zdroje a 20% půjčka
se splatností 15let na 4% úrok. Žádost
o dotaci bude podána hned po vyhlášení dotačního titulu a má to být duben až
květen 2012 s tím, že akceptaci
bychom mohli obdržet do konce roku.
Od tohoto data se rozběhnou další
potřebné práce spojené s přípravou
stavby. Další velice finančně náročnou
investiční akcí je zasíťování pozemků
,,Za kapličkou“ v Drahanovicích, kde
se zpracovává projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení, jehož vydání
předpokládám na podzim a poté by
mohlo dojít k zasíťování a prodeji
jednotlivých parcel. Také pro lokalitu
ve Lhotě pod Kosířem, kde je plánováno 5-6 rodinných domů se zpracovává
zastavovací studie a po té budou moci
být parcely rozprodány.

Oprava skladu v Ludéřově

Do programu zateplení veřejných
budov jsme požádali již potřetí o dotaci na zateplení budovy mateřské školky v Drahanovicích. Zde celkové
náklady činí 3,3 milionu korun a procento dotace zatím neznáme. Po vybudování dětských hřišť v loňském roce,
bude letos snahou provést revitalizaci
okolí těchto hřišt v Drahanoviích
a Ludéřově na což byly podány dvě
žádosti do Programu obnovy venkovy.
Výsledek zda dotaci obdržíme nebo ne
se dozvíme v závěru dubna. V Ludéřově probíhá oprava obecního skladu,
opravuje se strop, dělá nová střecha,
okapy a svody.
Také náš volební úkol restaurovat
každoročně jednu kulturní památku
bude letos zajištěn. Z programu záchrany památek Olomouckého kraje
jsme získali dotaci 50.000,- Kč na
opravu kříže před kapličkou ve
Střížově. Celkové náklady budou
120.000,- Kč.
Jak jsem Vás již informoval získala
naše sdružení v minulém roce z programu Leader dotace. TJ Sokol na
novou hrací plochu, SDH Ludéřov na
revitalizaci okolí zbrojnice a novou
sochu sv.Floriána, Občanské sdružení
,,U nás“ na záchranu barokní sýpky
v Ludéřově. Na základě jejich žádostí
obecní zastupitelstvo rozhodlo půjčit
všem finanční prostředky na předfi-

nancování těchto aktivit, přejeme jim
bezproblémové a hlavně rychlé proplacení dotace. Letos na rozdíl od
loňského roku máme v obci jednoho
velkého jubilanta a sice SDH Ludéřov
oslaví 1.9.2012 - 120.výročí svého založení. Obec jako zřizovatel zásahové
jednotky podala žádost o dotaci na
krajský úřad do oblasti podpory JSDH
a obdržela dotaci 100.000,-Kč na
nákup devítimístného automobilu, pro
potřeby zásahové jednotky SDH
Ludéřov.
Zastupitelstvo obce v minulých
letech uhradilo TJ Sokol z rozpočtu
obce částku 340.000,- Kč na výstavbu
budovy se sociálním zázemím na hřišti
v Drahanovicích a navíc každoročně
schválilo příspěvek na činnost ve výši
minimálně 20.000,- Kč. Také letos
schválilo příspěvek na činnost TJ
Sokola ve výši 30.000,- Kč. Na základě dohody předfinancujeme Sokolu
dotaci na rekonstrukci hřiště ve výši
499.770,- Kč. Další příspěvky poskytneme také Mysliveckému sdružení,
Občanského sdružení ,,U nás“ a Sborům dobrovolných hasičů. Tyto příspěvky jsou poskytovány dle finančních možností obce, proto musí být
řádně a v termínu vyúčtovány a předloženy obci.
Schválením rozpočtu dojde i k zajištění menších investičních akcí jako
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je výměna oken na poště, napojení
nového vrtu, opravy místních komunikací po zimě aj.
Rozpočet obce na letošní rok ve své
příjmové části počítá s příjmy ve výši
21.272.000,- + 3.000.000,-, které máme na termínovaném vkladu u Volksbank. Výdajová část rozpočtu po zajištění všech důležitých činností obce
vykazuje rezervu ve výši 4.770.000,Kč dále zmíněné 3.000.000,- v bance
na termínovaném vkladu a 1.350.000,Kč je návratná půjčka již zmiňovaným
spolkům. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání vzalo na vědomí výsledek
hospodaření za rok 2011 jehož výrok
,,Bez závad“ je pro další chod obce

velice důležitý. Rozhodlo o vystoupení ze Svazku obcí „Drahansko a okolí“
a kanalizaci budeme budovat sami.
Sami rozhodneme o provozovateli
a jako vlastníci budeme mít největší
vliv na cenu stočného. Toto rozhodnutí
schválilo zastupitelstvo z důvodu, že
se obec stala plátcem DPH.
V oblasti kulturních aktivit a to
hlavně v areálu u Černé věže obec
zajistí v dubnu slet čarodějnic, v květnu to bude odpoledne pro naše maminky, kde program zajistí již tradičně
Základní škola a vystoupení revival
Beatles. V červnu to bude Pohádková
věž i ves, pro naše děti, v červenci na
drahanovické hody společně s Regi-

Jarní sběrová sobota

Ztráta nebo odcizení
občanského průkazu:

Letošní jarní sběr nebezpečných a objemných odpadů

v naší obci bude proveden v sobotu 21. 4. 2012.
Časový harmonogram svozu bude následující:

Obecní úřad Drahanovice oddělení
matrika „zůstal“ na základě novely
zákona o občanských průkazech
zapisovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského průkazu v informačním systému.
Při nahlášení ztráty nebo odcizení
OP na Obecním úřadě v Drahanovicích, občan obdrží „náhradní
doklad“ a ztracený či odcizený OP
bude v systému zrušen, aby nedošlo
ke zneužití. Následně si podá žádost
o vystavení OP na Magistrátě města
Olomouce, Vejdovského 2.
Co tím náš občan získá? Urychlené
zneplatnění dokladu a tím zabrání
možnost jeho zneužití.
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Lhota - kulturní dům
Drahanovice - základní škola
Drahanovice - před cukrovarem
Střížov - kulturní dům
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!

Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že v níže uvedených terminech bude vybírat
místní poplatek 480,- Kč na osobu
za komunální odpad pro rok 2012
- čtvrtek 19. 4. 2012
místnost rozhlasu
Drahanovice - pondělí 23. 4. 2012
kancelář obecního úřadu
Ludéřov
- úterý 24. 4. 2012
místnost rozhlasu
Střížov
- čtvrtek 26. 4. 2012
kulturní dům

onem Haná přivítáme naše slovenské
přátele na odpoledni s názvem ,,Spojují nás tradice“. V měsíci září již po
deváté prožijeme seniorské odpoledne
letos si poslechneme Yvettu Simonovou v originále. Je potěšitelné, že po
Kníničkách, kde jsme v loni prožili
hezký hodový víkend a oslavili tak 75.
výročí postavení kapličky, mám zprávy o podobné připravované akci ve
Lhotě pod Kosířem, tak ať vyjde počasí. Na mnoho dalších kulturních aktivit
nás určitě pozvou společenské složky.
Na závěr přeji nám všem mnoho
úspěchů a pevné zdraví ke splnění
naplánovaných aktivit.
Ivo Richter, starosta

Lhota p/K

14.15 – 15.15 hod.
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00 hod.
14.15 - 15.15 hod.
14.15 – 15.15 hod.

Oznámení občanům
Obec na svých webových stránkách
www.obecdrahanovice.cz
zveřejnila nový odkaz Poptávky a nabídky občanů. Zde
můžou občané obce uveřejnit své nabídky a poptávky
zboží a služeb.
Služba bude fungovat tak, že občan buď osobně nebo
v elektronické podobě zašle svůj požadavek na adresu
vladislava.stejskalova@obecdrahanovice.cz.
Uvede přesně co požaduje, tel. spojení a dobu uveřejnění. Může být zaslána i fotografie. Služba je pro naše
občany zdarma.

Informace k velkoobjemnému odpadu
Upozorňujeme občany, že při velkoobjemném odpadu
nebudou odebírána stará vyměněná okna. Při výměně
oken Vám každá zhotovující firma provede nebo zajistí
odvoz starých plastových nebo dřevěných oken a dveří.
Obec nebude hradit odpady vzniklé při opravě domu.

ČINNOST RADY OBCE
v období od 14.12. 2011 do 26.3.2012
Zdravím naše čtenáře a jako vždy se v této stati budu
zabývat jen těmi, podle mého názoru, nejdůležitějšími
problémy, které se týkají většiny občanů. Pozastavím se u již
uskutečněného veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne
28. března. Zde proběhlo posuzování a schvalování rozpočtu
obce na rok 2012. Podle něj bude obec, jak je známo,
hospodařit, uskutečňovat investiční činnost a podobně. Prostě
vše, co je na financích závislé, a to je v podstatě vše. Z rozpočtu
se odvíjí například tvorba priorit Programu obnovy venkova
na roky 2012 – 2014 a další dokumenty. Tedy vcelku zásadní
a obecně určující kroky pro život naší obce. Bohužel účast
veřejnosti na tomto jednání byla nulová. Škoda pro občana
především z hlediska jeho informovanosti o krocích rady
a zastupitelstva, ovlivňujících život naší obce. Je mi jasné, že
se jednání zastupitelstva nemohou zúčastnit všichni občané. Je
nade vše zřejmé, že zastupitelé přistupují ke svému mandátu
a práci pro veřejnost velmi seriózně a zodpovědně. Nechtěl
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bych, aby závěr odstavce vyzněl pateticky, ale jak se říká:
“Hlas lidu, hlas boží“. A nyní ke konkrétním závěrům
z jednání rady. Rada se v uvedeném období sešla celkem
10 krát, vždy v takovém počtu, že byla usnášeníschopná.
LEDEN
Rada schválila:
l
Smlouvu o dílo č. 022011 dodávka a montáž sekčních vrat
na hasičskou zbrojnici Ludéřov. zhotovitel – J. Tobiáš,
Zákostelí 65, Senice n. H., termín dokončení 14. 1. celková
cena 52.705,- Kč včetně DPH.
l
Kácení dřevin na Spálenci v souladu s rozhodnutím obce na
p.č. 375/15 k.ú. Drahanovice a náhradní výsadbu – 10 ks
třešní.
l
Cenovou nabídku společnosti ASTORY s.r.o., Evaldova
2099/34a, Šumperk na komplexní služby v oblasti čerpání
dotace POV z MMR na akci Revitalizace parku v Drahanovicích.
l
Žádost obce o přidělení dotace JSDH na Olomoucký kraj
na pořízení 9-ti místného vozidla Transportér na přepravu
osob pro SDH Ludéřov s plánovaným využitím pro akce obce.
l
Poradenskou činnost na akci: Obec Drahanovice – ČOV
a stoková síť -zajistí společnost Provod-inženýrská společnost
s.r.o. V Podhájí 226/28 Ústí n. L.
l
Mandátní smlouvu na doprojektování a zajištění vydání
rozhodnutí změny dešťové kanalizace ZTV „Za kapličkou“
Drahanovice s Jaroslavem Zouharem, Čehovice 145, Bedihošť, cena 27.400,- Kč + DPH.
l
Zvýšení nájmu nebytových prostor o míru inflace za rok
2011 o 1,9 % na rok 2012.
l
Rozhodnutí o kácení dřevin nad chatami v části Střížov.
l
Smlouvu o budoucí smlouvě o prodeji části pozemku p.č.
597/1 k.ú. Drahanovice v části Drahanovice „Za kapličkou“
Drahanovice o výměře 13 m² cena 200,- Kč/m² se společností
ČEZ Distribuce a.s., Děčín,.
l
Žádost ZŠ Náměšť n. H. na příspěvek na lyžařský kurz pro
10 žáků, celkem 1.500,- Kč (150,- Kč na žáka).
l
Mandátní smlouvu „Úspora energií pro MŠ Drahanovice“
– TDI.
l
Mandátní smlouvu č. 12 „Úspora energií pro MŠ
Drahanovice“ – Výběrové řízení.
l
Smlouvu o dílo č.11/2012 „Úspora energií pro MŠ
Drahanovice“ – Zpracování žádosti na OPŽP.
l
Smlouvu o dílo č.13/2012 „Úspora energií pro MŠ
Drahanovice“ – publicita k projektu.
l
Smlouvu o dílo č.14/2012 „Úspora energií pro MŠ Drahanovice“ - dodání projektové dokumentace a položkového
rozpočtu.
l
Opravu trámů a zhotovení záklopu na budově skladu
v Ludéřově, společností Ingstol,s.r.o., Budovcova, Bystrovany - cena 35.000,- Kč + DPH.
l
Nákup plynových topidel od společnosti Sigma 1868 s.r.o.
Lutín na dokončení plynofikace KD do 10 ks topidel WAF,
á 1.500,- Kč.
l
Smlouva o díle č. 168462 se společností SULKO s.r.o.
Rostislavova 8, Prostějov na zhotovení dveří a okna na budově
hasičské zbrojnice Ludéřov celková cena 24.845,- Kč včetně
DPH.
Doporučila zastupitelstvu obce ke schválení:
l
TJ Sokol, na základě žádosti přidělit příspěvek na činnost
v roce 2012 ve výši 30.000,- Kč.
l
Žádost TJ Sokol o zapůjčení finanční částky 499.770,- Kč
na předfinancování přidělené dotace z operačního Programu
rozvoje venkova na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště
Drahanovice“.
ÚNOR
Rada schválila:
l
Určení výběrové komise a výběr dodavatelů na opravu
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skladu obce v části Ludéřov.
Předseda: Ing. František Faltýnek
členové: Ivo Richter, Ing. Leoš Hausknecht,
František Navrátil, Ing. Pavel Polák.
l
Podání žádosti o dotaci na zateplení MŠ v Drahanovicích
u OPŽP, dofinancování obcí činí 1.310.000,- Kč.
Doporučila zastupitelstvu obce ke schválení:
l
Odkoupení části pozemku p.č. 595/2, k.ú. Drahanovice
o celkové výměře 32 m2 obcí Drahanovice od manželů
Navrátilových, Drahanovice č.p. 257, návrh ceny – 200,- Kč
za m2. Jedná se o pozemek, ve kterém jsou uloženy inženýrské
sítě obce.
l
Návrh rozpočtu obce na rok 2012.
l
Návrh POV pro obec Drahanovice na roky 2012 – 2014.
Vzala na vědomí:
l
Inventarizační zprávu o průběhu výsledku inventarizace
provedené ke dni 31. 12. 2011.
BŘEZEN
Rada schválila:
l
Smlouvu o dílo č.12-T001 - Poradenská činnost přípravy
financování akce ČOV a stoková síť se společností Provodinženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí n.L. Cena
díla 224.400,- Kč včetně DPH.
l
Opravu chodníku v prostoru před poštou a vyčištění kanálu
v části Střížov, zhotovitel Ingstol s.r.o., Budovcova 185/21,
Bystrovany. Celková cena činí 32.490,- Kč včetně DPH.
l
Výsledek výběru dodavatele na opravu skladu obce v části
Ludéřov. Společnost: STAMO Konice.
l
Návrh smlouvy na poskytnutí dotace z Programu obnovy
staveb drobné architektury v Olomouckém kraji ve výši
50.000,- Kč na opravu kříže u kapličky v části Střížov.
l
Objednávku programu na Den matek 13. 5. vystoupení
skupiny The Beatles revival dne 13. 5. za cenu 16.000,- Kč.
l
Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
ve výši 100.000,- Kč, dále spolufinancování obce minimálně
ve stejné výši jako je výše příspěvku z Ol. Kraje a s tím
spojenou Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH.
l
Výzvu k podání cenové nabídky ČOV a stoková síť (PDSP,
DZS, včetně výběrového řízení na dodavatele stavby), výběr
oslovených uchazečů.
l
Výzva na podání cenové nabídky - ČOV a stoková síť
(TDI), výběr oslovených uchazečů.
l
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Drahanovice. Úspora ve
výši 133.741,- Kč bude převedena do rezervního fondu.
l
Výzvu k podání nabídky a zadávací podmínky na veřejnou
zakázku: “Obec Drahanovice - zpracování Územního plánu
obce“.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
l
Zprávu o výsledcích hospodaření obce Drahanovice za rok
2011.
l
POV pro obec Drahanovice na období let 2012 – 2014.
l
Postup obce Drahanovice při zadávání zakázek malého
rozsahu.
l
Dodatek č.2 k Zásadám tvorby a použití sociálního fondu
obce.
l
Návrh na měsíční odměnu neuvolněné členky obecního
zastupitelstva - předsedkyni SPOZ Mgr. Ivu Psotovou.
l
Rozpočtový výhled obce na roky 2013, 2014, 2015.
l
Rozpočet sociálního fondu na rok 2012.
Vzala na vědomí:
l
Termín 21. 4. 2012 - svoz nebezpečného a velkoobjemného
odpadu.
Přeji všem našim čtenářům krásné jaro.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce
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1. 4. 2012 „Velikonoční květinové inspirace“
spojené s prodejem perníčků a výrobků z paličkované
krajky s velikonoční tématikou pořádané v Základní
škole v Drahanovicích

19. 2. 2012

– vítání občánků
- Nováková Nela, Ludéřov
- Musil Marek, Drahanovice
- Zapletalová Simona, Drahanovice
- Smékal Filip, Drahanovice

Konečně se začne něco dělat!?

Matriční úřad

Tak jsme přežili zimu a těšíme se na jarní čas. Po době
kdy na vesnici nebylo vidět skoro nikoho, je příjemné potkávat mnoho lidí. Konečně se zase začne něco dělat! Kalendáře
se plní termíny akcí, které nás čekají.
Cílem sboru pro občanské záležitosti jsou právě lidé ze
všech částí obce. Vítáme ty malé, právě narozené děti do naší
obce, každoročně organizujeme setkání seniorů, které se
stalo oblíbeným zakončením léta. Nezapomínáme na manžele, které navzdory věku i době mohou oslavit zlatou či diamantovou svatbu. A nezapomínáme i na ty, kteří se chtějí
setkávat a příjemně se pobavit, dokázat si, že umí vytvořit
vlastníma rukama krásné věci.
S nápadem zorganizovat tvořivé odpoledne jsme přišly
loni na Velikonoce. Konalo se ve Střížově v kulturním domě
a pod vedením paní Jarmily Faltýnkové jsme se učily různé
variace velikonoční výzdoby. Účast byla na Střížov a první
akci slušná. V době adventní jsme pořádaly adventní aranžmá v Ludéřově. Bylo to příjemné a zájem, nálada a podpora
veliká.
Letos jsme, pro pořádek, plánovaly akci na Velikonoce
v Drahanovicích v prostorách základní školy. Zase zde bylo
květinové zdobení pod vedením profesionálky, prodej nádherných perníčků a ukázka paličkování. Kromě členek sboru
pro občanské záležitosti tam byly jen 2 návštěvnice

17. 3. 2012 – svatba v obřadní síni v Drahanovicích
Macura Michal, Drahanovice
Mannová Zuzana, Drahanovice
z Drahanovic. Přijely ženy z Náměště, Loučan, Olomouce,
Vojnic. Z „velkých Drahanovic“ skoro žádná účast. Přespolní si tato odpoledne pochvalují a závidí, že můžeme něco
takového u nás organizovat. Nevadí jim vzdálenost ani čas.
Místní mají toto na dosah ruky... Zrovna nedávno jsem
zaslechla povzdechnutí, že se tady nic neděje, že by se s tím
mělo něco „udělat“!! Kde byli tedy ti všichni, kteří kritizují.
Za poslední dobu obec i jiné složky pořádaly akce, které
potěšily „oko a ducha“ člověka.
Ale i zde lidé neměli zájem přijít, podpořit, něco pro obec
udělat. Vesnice není jen fotbal, hospoda, hasiči. A setkávání,
ať již za kulturními nebo tvořivými zážitky bylo součástí
života na vesnici již v minulosti. Ano mělo by se s tím něco
udělat, aby se život v Drahanovicích zvedl z komerčního
způsobu života. Ale nechuť a nezájem může vzít nadšení
všem, kterým život a volný čas na vesnici není jedno.
Tvořivá odpoledne budeme pořádat dál, protože v jiných
částech obce mají lidé na tyto aktivity jiný názor. Jen ti
nespokojení z Drahanovic budou dál kritizovat…
Mgr. Iva Psotová, předsedkyně SPOZ
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ČERNÁ VĚŽ
Slavnostní zahájení letošní turistické sezony na Černé
věži proběhlo v sobotu 31. 3. v 15.00 hodin. V tuto dobu
zastavil před bránou areálu naší kulturní památky
historický cestovní kočár vezoucí významné hosty
Olomouckého kraje. Nejen oni, ale i veřejnost se mohla
zúčastnit vernisáže k první letošní výstavě na Černé věži.
Její autorkou je naše spoluobčanka Kristýna Greplová,
která zde vystavuje fotografie ze svých studentských toulek
po národních parcích USA. Její výstava potrvá do neděle
13.května.

hodin, odpoledne pak od 13ti do 17ti hodin. Vstupné
zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech, to je
dospělí 20,- důchodci 10,- a děti od 6ti let zaplatí 5,- Kč.
V areálu pod Černou věží budou v průběhu sezony
probíhat kulturní akce pro děti i dospělé. Na první z nich
– Slet čarodějnic pod Černou věží – se můžete těšit
v pondělí 30. dubna v 17.00 hodin. V průběhu této akce
budou vyhodnoceny nejzdařilejší výtvory výtvarné soutěže
pro děti vztahující si k této akci.

Č e r n á v ě ž Dr a h a n o v i c e
galerie v 5. patře kulturní památky

srdečně zve na výstavu

NÁRODNÍ PARKY
USA

VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO DĚTI
NA TÉMA

S t u d e n t s ké t o u l k y s fotoaparátem
Autor: Kristýna Greplová

VE TŘECH KATEGORIÍCH: A/mateřská škola B/1.-3. třída C/4.-6. třída
Výstava fotografií bude zahájena vernisáží v sobotu 31. 3 v 15 hodin,
s účastí významných hostů Olomouckého kraje, kteří v doprovodu
Hulánské ozbrojené stráže otevřou kulturní památku v letošní sezóně.

Malované, lepená, vystřihované nebo vyrobené postavičky čarodějnic a kouzelníků
můžete odevzdávat na Černé věži, od neděle 1. dubna do neděle 29. dubna 2012
v době od 10-12 a 13-17 hodin
/na zadní stranu uveďte jméno, věk a třídu dítěte/

Hudební doprovod: Pavel Grepl – žák ZUŠ Iši Krejčího Olomouc.

Vyhlášení nejhezčích výtvorů proběhne 30. dubna v podvečer
během programu na Sletu čarodějnic pod Černou věží
Výstava potrvá do 13.05.2012
Otevírací doba: SO, NE 10 - 12, 13 - 17 hodin
www.cernavez.cz

O týden později – od soboty 19. května si budou
návštěvníci Černé věže moci prohlédnout v nejvyšším patře
sbírku archelologických nálezů ze Smržic a okolí pana
Ing. Jaroslava Coufala ze Slatinic a jeho studenta Aleše
Hanáka. Výstava nese název „KÁMEN A KERAMIKA“
a potrvá do 4. července.
Od 7. července vystřídá archeologické nálezy opět
výstava fotografií – tentokrát to budou fotografie autora
Josefa France z Prostějova z jeho cesty po Skandinávii a za
polární kruh. Výstava má název „KRAJINA ZA
POLÁRNÍM KRUHEM“ a ve výstavní galerii Černé věže
bude k vidění do 15. srpna.
Poslední výstavou letošní turistické sezony na Černé
věži bude výstava soukromé sbírky elektronek pana
Radomíra Aujezdského z Kostelce na Hané s názvem
„KOUZLO SKLENĚNÉ BAŇKY“, která potrvá až do
konce turistické sezony.
Prvním otevíracím dnem letošní turistické sezony byla
neděle 1.4. a posledním opět neděle – 30. září 2012.
V jarních měsících dubnu a květnu bude Černá věž otevřena
vždy o sobotách a nedělích, a to dopoledne od 10ti do 12ti

Nedělní odpoledne 13.5. bude v areálu pod Černou věží
věnováno maminkách k jejich svátku. Sobota 2.6. zase bude
patřit dětem ku příležitosti Dne dětí. V tento den konaná
Pohádková věž i ves jistě opět přiláká nejen místní, ale
i děti z širokého okolí.
Hodové odpoledne pod Černou věží se bude konat
v sobotu 21.7. A konečně poslední kulturní akce v sezoně
věnovaná především našim seniorům proběhne v neděli 2.9.
Na každou z uvedených akcí vás včas upozorní plakáty
s podrobným programem.
I letos je Černá věž místem, kde mohou „hanáčtí
cestovatelé“ získat razítko do svých knížek. Na Věži si také
můžete zakoupit množství suvenýrů. Jsou zde v prodeji
pohlednice nejen Černé věže a Drahanovic, ale i jiné
pohlednice např. Zahradní železnice ve Střížově,
pohlednice náměšťského a zámku v Čechách pod Kosířem,
Flory Olomouc, Prostějova a další. Dále dřevěné tužky a
propisky, magnetky, malované břidlice s vyobrazením naší
kulturní památky nebo se znakem Drahanovic, zvonečky a
keramické miniatury Černé věže, tři druhy turistických
dřevěných známek, turistické deníky a známky, DVD Velký
Kosíř a Terezské údolí aneb „Dívejte se srdcem“, štítky na
turistické hole, brožury o historii drahanovické tvrze, mapy
Olomouc a okolí aj.
Za Černou věž Jana Cilečková
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„Naše hanácká písnička“
Dne 10. března 2012 se konal v kulturním domě ve
Střížově koncert Naše hanácká písnička.
Koncert připravil pan učitel Zdeněk Kroutil, Iveta
Hajdová, Kamila Navrátilová, Kuba Havrlant, Vojta
Kroutil a Zdeněk Kroutil zazpívali šestnáct písniček
z Hané. Všichni zpěváci vystupovali v hanáckých krojích.
Na koncertě byla přítomna také paní Pavla Bezová,
starostka obce Cholina. Koncert se jí líbil a tak požádala
zpěváky, aby 22. dubna 2012 zazpívali také v Cholině.
Pan učitel Zdeněk Kroutil začíná nacvičovat další
hanácké písničky s dětmi školního věku. Přijďte si je
poslechnout v listopadu do kulturního domu ve Střížově.
Ludmila Přikrylová

Divadlo v mateřské školce
V mateřské školce v Drahanovicích
jsme měli oblíbené maňáskové divadlo
ze Šternberka. Pozvali jsme i kamarády z ludeřovské školky a ze tří hraných
pohádek se nám nejvíce líbila ta
“ O pejskovi a kočičce, jak si myli
podlahu“.
Divadlo znovu podnítilo u dětí
zájem o maňásky, pohádky a dramatizace. Proto jsme si hned postavili
kulisy, oprášili naše maňásky a začali
hrát. Uspořádali jsme i karneval zvířátek plný tance, soutěžních her a zábavy. Hlavně se už ale děti zajímají o to,
kterou pohádku zahrajeme na konci
školního roku.
Teď však máme před sebou ještě
dlouhou cestu. S dětmi totiž pomyslně
cestujeme po světě a naše první
návštěva je v Africe. Moc nás baví
malovat exotická zvířata, černoušky a
vytvářet dopravní prostředky pro naše
cestování. Budeme si hrát i na piráty,
poplujeme objevovat Velikonoční
ostrovy a čeká nás také návštěva
u indiánů. Potkáme dinosaury a podíváme se do vesmíru. Při našich „ces-

tách“ se děti seznamují s pravidly
správného chování v dopravě, ve společnosti i mezi kamarády, poznávají
jiné země, opakují si barvy, prostorové
vztahy a osvojují si znalosti a dovednosti ze všech oblastí.
Koncem školního roku, když
poznáme, že je všude dobře a doma

nejlépe, pojedeme do Olomouce a navštívíme hrad Bouzov. Samozřejmě se
nezapomeneme předvést v rolích
herců a to v pohádce “O červené
Karkulce“.
Přijďte se na nás podívat a užijte si
krásné jaro.
Za kolektiv MŠD Antlová

FAKTA A INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Drazí spoluobčané,
začaly nám největší křesťanské
svátky v roce, kterými bezpochyby
Velikonoce jsou i když většina z Vás
nezasvěcených se domnívá nebo žije
v přesvědčení, že největšími svátky
jsou ty svátky, při kterých „všichni“
dostávají dárky pod stromeček. Ano,
to je ideologie a klamání konzumní
a sekulární společnosti, tedy i té naší
současné, založené na úplně jiných
hodnotách než jsou hodnoty křesťanské.
Proč jsou Velikonoce největšími
a nejdůležitějšími svátky? Protože
Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Zjednodušeně řečeno vítězstvím života nad
smrtí. Svou smrtí nás totiž Pán Ježíš

Kristus osvobozuje od hříchu a svým
vzkříšením nám zjednává přístup
k novému životu a otevírá nám nebe.
K zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista
došlo třetího dne po jeho ukřižování.
Velikonoce tedy začínají vigilií Neděle
Vzkříšení (která završuje velikonoční
triduum Zeleného čtvrtku, Velkého
pátku a Bílé soboty) a trvají padesát
dní až do Letnic, (slavnosti Seslání
Ducha svatého). Téma Velikonoc je
poměrně obsáhlé a proto jsme se Vám
jen velice stručně snažili vysvětlit
jejich podstatu. Vy, kteří jste letos
neprožili oslavu začátku Velikonoc
v kostele sv. Jakuba společně s námi,
nevadí. Určitě této možnosti využijete
o příštích Velikonocích a již dnes Vás
všechny tímto zveme na příští veliko-

noční obřady, které svým tajemstvím
jsou i pro nás, kteří pravidelně navštěvujeme bohoslužby, nevšedním a úplně jiným začátek Velikonoc než je
tomu v současné konzumní společnosti a než nám všem předkládají nejen
bulvární média s myšlenkou, že
Velikonoce jsou především svátky jara
a nákupní turistiky. Zveme Vás proto,
aby jste s námi pronikli do skutečné
podstaty největšího křesťanského
svátku v roce a kdo má zájem, může se
přijít mezi nás kdykoliv podívat, po
zbytek letošní velikonoční doby, na
podstatu křesťanských velikonoc.
Aktuální začátky pořadů bohoslužeb
i ostatních akcí v průběhu celé velikonoční doby i zbytku kalendářního
roku, naleznete na našich webových
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stránkách www.farnostdrahanovice.estranky.cz a na vývěsce před farním kostelem.
Pokud zůstaneme u křesťanských
tradic a církevních svátků, tak Vás
dále chceme pozvat v sobotu 5. května
na mši svatou do kaple Panny Marie
Růžencové v Ludéřově, při které
oslavíme svátek patrona hasičů sv.
Floriána a v sobotu 19. května proběhne hodová mše svatá v kapli Panny
Marie Pomocnice ve Lhotě pod
Kosířem. V červenci to samozřejmě
budou hodové oslavy ve farním kostele sv. Jakuba v Drahanovicích, které
plánujeme zahájit v neděli 22., mší
svatou, pokračovat koncertním vystoupením a ukončit slavnostní bohoslužbou k oslavě svátku apoštola
sv. Jakuba ve středu 25. července. Při
nedělním hodovém odpoledni 22.
července, bude připraveno pro všechny bohaté občerstvení a plánujeme
i nějaké to překvapení. V měsíci srpnu
nás všechny čekají hodové oslavy
v Kníničkách, které letos připadají na
sobotu 24., a tímto Vás již dnes, také
všechny zveme na hodovou mši
k oslavě svátku sv. Bartoloměje.
Budeme se podílet i na oslavách 120
let založení SDH v Ludéřově, které
proběhnou v sobotu 1. září. Také jste
všichni ještě jednou zváni na pravidelné bohoslužby, které probíhají ve
farním kostele v Drahanovicích každý
pátek v 17:00 hodin a každou neděli v
7:30 hodin.
Když se jen okrajově zastavíme
u tématu poutí, tak v měsíci květnu
proběhne v naší farnosti pěší pouť ke
kapličce Panny Marie Lurdské na
Kosíři, kde společnou Májovou pobožností s farníky obcí z okolí Kosíře
vzdáme poctu Panně Marii, které je
měsíc květen zasvěcen. Hlavní poutní
událost letošního roku pro naši farnost
ovšem bude v sobotu 2. června 2012
na poutním místě Svatý Hostýn.
Konkrétně se jedná o podvečerní Pouť děkanátu Olomouc
za obnovu rodin, za kněžská a
řeholní povolání. Když si
položíme otázku proč na
Svatém Hostýně? Odpověď je
jednoduchá. Letos uplyne 100
let od korunovace mariánské
sochy na Svatém Hostýně,
který je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě a toto významné jubileum si připomíná celá Česká
republika a tak není důvod, se
k této oslavě nepřipojit. Korunovace je totiž vyjádřením
vztahu k Panně Marii, která je
po Pánu Ježíši Kristu první, je
naší pomocnicí, prostřednicí a
přímluvkyní, abychom došli
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svého cíle, nejenom v těžkých časech.
Kdo bude mít zájem se účastnit, tak již
dnes avizujeme, že podrobnosti budou
zveřejněny v dostatečném časovém
předstihu, tak aby všichni zájemci
měli možnost se připojit k putování do
míst, kam pravidelně v minulosti putovávali naši předkové.
Na závěr se chvíli pozastavíme
u tématu rekonstrukce a opravy farního kostela. Určitě většina z Vás má
v povědomí, že na vnější zdi kněžiště
farního kostela jsou umístěny pískovcové náhrobní desky bývalých majitelů tvrze a panství v Drahanovicích.
Pokud někteří z Vás nevědí o jakém
tématu právě hovoříme, tak připojujeme k tomuto článku ilustrační fotografii. V loňském roce byl zpracován
restaurátorský záměr na restaurování
těchto pískovcových desek a v měsíci
únoru letošního roku podala farnost
žádost o finanční příspěvek, do dvou
dotačních programů, na samotnou
realizaci restaurování těchto pískovcových náhrobních desek. Jak moc
budou podané žádosti úspěšné, se
dozvíme do konce měsíce dubna
a v případě, že žádosti budou podpořeny a farnosti přiděleny finanční prostředky na restaurování, tak ještě letos
proběhne samotná realizace. V opačném případě bude nadále regionálně
ojedinělá památka chátrat a bude se na
ní dál podepisovat zub času, ale farnost bude dál využívat všech možností
k získání finančních prostředků na její
záchranu. My ovšem věříme, že
úspěch se v letošním roce dostaví
a v obci přibude další zrestaurovaná
památka, kterou si budete mít možnost
prohlédnout nejen vy všichni místní,
ale i turisté a návštěvníci naší obce
v plné kráse. V loňském roce byly také
zpracovány projekty na opravu střechy
a krovů farního kostela a zvonice. Poté
následovalo několik vyjadřovacích
procesů Národního památkového ústa-
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vu a Odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce a začátkem
měsíce února bylo vydáno konečné
rozhodnutí všech dotčených orgánů
k těmto projektům. Následně podala
farnost žádost o vydání Stavebního
povolení a v současné době probíhá
stavební řízení, po kterém by mělo být
toto povolení vydáno. Po jeho vydání
bude farnost především intenzivně
hledat nejen vhodný dotační program
na samotnou realizaci opravy, ale také
vyprošovat finanční prostředky ve
formě darů a příspěvků nejen od farníků, protože z prostředků, které má
farnost k dispozici není možné realizaci tak velké investice, která se řádově
pohybuje v několika milionech korun,
vůbec uskutečnit. Pokud nebude
ovšem, především z finančních důvodů, možné realizovat celou opravu
krovů a střechy kostela a zvonice
najednou, určitě se rozhodneme, že
samotná realizace proběhne po částech
v návaznosti na dostupnosti finančních
zdrojů, protože vždy je lepší dělat
něco, než úplně nic a čekat na vhodnější dobu, která ovšem nemusí třeba
nikdy nastat. Jak se daná záležitost
bude vyvíjet v budoucnu, tak se určitě
všichni dozvíte, protože ve farnosti
nemá nikdo zájem na tom, aby nebyly
podávány pravdivé informace nejen
farníkům, ale i ostatní široké veřejnosti, protože Římskokatolická farnost
není žádné společenství, které je založeno na direktivním řízení, ale je to
volné společenství občanů, které je
otevřeno všem bez rozdílu věku,
postavení ve společnosti i politické
příslušnosti.
Přejeme Vám všem radostné a
požehnané Velikonoce, které sice již
začaly, ale pokud si vzpomenete na
začátek tohoto článku, tak stále trvají
a ještě několik týdnů trvat budou.
Pastorační rada Římskokatolické
farnosti Drahanovice
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V životě Boha může každý najít
sám sebe

Velikonoční pozdrav
duchovního správce
farnosti
Vážení přátelé,
oslavili jsme začátek Velikonoc.
Znovu jsme si připomenuli a prožili
vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma,
Jeho poslední večeři, odsouzení
a ukřižování, sobotní ticho před
vzkříšením a pak samotné vzkříšení.
Vše, co prožil Pán Ježíš během
Velikonoc, můžeme také najít v našem životě. I to je nádhera těchto
svátků.
Květná neděle – také nás občas někdo obdivuje, zatleská,
pochválí apod., ale pamatujme, že pravou radost a spokojenost dává pouze Bůh.
Zelený čtvrtek – občas nás někdo zradí, někdo řekne, že

nás nezná, někdo nás bude posuzovat, odsoudí nás apod.,
ale pamatujme, že Bůh vždy zůstává věrný.
Velký pátek – nemoc, utrpení, problémy, trápení…
všichni to známe, ale pouze v Bohu je naděje a řešení všech
starostí.
Bílá sobota – prožíváme smrt někoho, koho jsme milovali, nebo prostě nás někdo opustí a cítíme se jako „mrtví“,
osamoceni, ale pamatujme, Bůh vždy na nás pamatuje
a u něho máme všichni věčný život.
Velikonoce – také my se občas cítíme obnoveni, občerstveni, plni života, radostí je plné naše tělo a duše, nadějí
překonáváme všechny těžkosti, láska dává smysl našemu
životu. Pamatujme, to vše díky Bohu, který pro nás obětoval svůj život, ale na konec nad smrtí zvítězil, vstal z mrtvých a žije. Žije v nás a pro nás.
Ať velikonoční radost a krása těchto svátků, které před
nedávnem začali, obnoví a obohatí náš život.
V modlitbách vyprošuji Vám všem, kteří jste se ve křtu
stali Božími dětmi, ale zároveň i všem občanům obce, jásavé a radostné velikonoční Aleluja a přeji požehnané, radostné celé Velikonoce.
Váš P. Jan Kulíšek

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE.
Začátkem roku všechny naše sbory
zdárně uskutečnily výroční valné hromady (VVH) a také proběhla VVH
celého okrsku. Etapa tohoto schůzování byla završena 7.4. shromážděním
zástupců všech sborů Okresního sdružení hasičů v Černovíře.
Výbory všech našich čtyř sborů
přistoupily k organizaci a průběhu
jednání valných hromad jako vždy
zodpovědně. Coby náměstek výboru
okrsku mám však určité výhrady ke
způsobu sestavování plánů činnosti
sborů na rok.
To, že plánem se stává plán až tehdy, kdy jsou naše akce vymezeny
časem, prostorem a konkrétní zodpovědností za jejich přípravu a řízení je
v některých případech opomíjeno.
Přesto je nutno říci, že většina
sborů si tradičně postavila plány, co do
počtu akcí bohaté, ale i pestré na činnost. No a nyní už o tom, co z našich
plánů uskutečňujeme a co nás v nejbližší době čeká. První významné akce
jsou z oblasti kultury. V Ludéřově
a Střížově proběhly hasičské plesy
s tradičně velkou společenskou úrovní.
Ve Střížově velmi zaujaly břišní tanečnice skupiny orientálních tanců Aysun
Olomouc. Na sále nebylo volné místo
a hudební skupině se zde líbilo tak, že
pobyla skoro do páté hodiny ranní.
Jednotky požární techniky sborů
(JPO) zajistily pravidelné STK na
automobilní technice. Představitelům
obce se povedlo, a to již poněkolikáté,
získat dotaci z Olomouckého kraje.
Tentokrát na zakoupení vozidla Transportér, který bude určen pro přepravu
JPO Ludéřov, pro výjezdy pěveckého
sboru Schola a další potřeby obce.
V Drahanovicích dokončují pře-

stavbu soutěžního čerpadla. Už vloni
se sportovní týmy střížovských a ludéřovských objevovaly na mnoha soutěžích a odvážely vavříny. Letos k nim
určitě přibudou co do počtu účasti
i drahanovští. Vysoké ambice našich
sportovních družstev, kvalitní technika
a zkušenosti – to je zřejmě nejvyšší
předpoklad toho, že doslova „vydrancujem“ všechny poháry v okolních, ale
i vzdálenějších obcích. A tak jim přejme hodně úspěchů a hlavně také i to
vrtkavé, ale důležité - štěstí.
Fandit můžete přijít již 28. 4. do
Loučan na soutěž okrskovou. Soutěž
postupová, z které nejlepší kolektivy
mužské a ženské postupují do soutěže
okresní. Je určitou povinností, a v záj-

mu obce, aby se do této soutěže zapojily všechny JPO. Proč v zájmu obce?
Obec jednotky zřizuje, zajišťuje jejich
vybavení a jinak o ně pečuje. Je tedy
v jejím zájmu, aby prošly minimálně
touto soutěží, tedy fyzickou a odbornou přípravou.
S příchodem jara je možno na obci
vidět hasiče při sběru starého železa.
Ten už provedli v Drahanovicích a Střížově. Je to jedna z možností, jak získat
nějakou korunu. Za ně se kupují nové
uniformy, investuje se do techniky,
kluboven a podobně. Železné zásoby
šrotu, ale pomalu ubývají. Stále jsou
vidět travou prorůstající hromady kovového odpadu na zahradách. Co kdyby
se něco z toho ještě někdy hodilo!
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Ve Střížově hasiči pokračují v údržbě okolí koupaliště. Vykáceli náletové
dřeviny a uklidili okolí. Sbor má
novou webovou stránku, která poskytuje o sboru aktuální informace
http://sdhstrizov.webnode.cz.
Ludéřovští dokončili celkovou rekonstrukci a opravy klubovny ve Vale.
Dík jejich práci mohou oni a naši spoluobčané užívat příjemné prostředí
k posezení v hasičské hospodě v nekuřáckém prostoru. V posledním březnovém víkendu ve Vale odlétla do prasečího nebe další vepřová duše. Vepřové
hody se zde stávají tradicí, a tuto pěknou společenskou a kulinářskou akci si
nechávají ujít snad jen vegetariáni.
Drahanovští letos pokračují ve vylepšování interiérů klubovny a vnitřního vybavení zbrojnice. Veřejnosti se
pochlubí svojí prací 19.5., kdy plánují
den otevřených dveří.
Začátkem března hasiči ve Lhotě
prošli a zkontrolovali všechny zde rozmístěné hydranty vodovodního řádu.
Je to jediný zdroj vody, který mohou
při počátečním zahašení použít, než
přijede cisterna s vodou. Byly zjištěny
technické nedostatky, které obec předala k řešení provozovateli M.I.S.
Protivanov.
Na závěr ještě pár slov o hasičské
mládeži. Mladí hasiči ve Střížově

a v Drahanovicích se v průběhu zimy
scházeli především ve svých klubovnách a pořádali také různé výlety do
okolí. Co je však podstatné, intenzivně
se připravovali na zahájení celoroční
soutěže Plamen.
Vážení čtenáři, jak je již zvykem,
budeme Vás v průběhu jara zvát na
všechny naše aktivity. Těšíme se, že

nás podpoříte svou účastí a našim
cílem je, abyste se mezi námi dobře
cítili.
Přeji všem krásné jaro, pevné zdraví
a hodně úspěchů ve Vašem konání.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu,
bližnímu k pomoci !
Ing. František Faltýnek

Nabídka likvidace obtížného hmyzu (včely, vosy, sršni)
Váženi spoluobčani,
nastává nám jaro, doba gde začénaji
veletovat včelke, bez niž be naša přiroda nemuhla existovat. Nenosijó totiž
jenom med, ale jejich vyznam pro
společnostˇ je předevšim pro jejich
schopnosť opylovaci. Bez nich be naše
zemědělstvi veprodukovalo minimálně o 1/3 nižši vynose a přiroda be
skoro vubec nefungovala. Proto je
třeba vážet si včelařu, keři na uzemi
celé našé obce chovaji včele, protože
to svó zálebo nedělaji pro zisk, ale pro
to, abe se odreagovale. Je to záleba,
tak jak každá iná.
Negdo chodi na rebe, negdo do lesa
na hřébke, negdo hraje fotbal a negdo
prostě včelaři. Meze leďma všeobecně
panoje mylné názor, že včelař chodi ke
včelám jenom točet med. Néni to pravda, je to celoročni tvrdá dřina, okořeněná eště nejakym tym žihadlem.
A o to právě de. Só meze nama totiž
občani, keři só na včeli, nebo vosi
a sršni žihadlo alergičti. Ti be v žádnym připadě něměle s timto hmyzem
laškovat.
Od května do červenca só to včeli
roje, kery vás mužó v dědině obtěžovat, zhroba od červenca do řijna zas
vosi nebo sršni hnizda. Tak jak řikal
muj bévalé sósed - je to dobetek, keré

Hasické záchranné sbor, ti maji inši
starosti. Zavoléte boď přimo mě, nebo
velitelovi SDH Lodeřov.
S hasickym lodeřovskym pozdravem "Ohňo, přebetečné vodě a obtižnymo hmyzo zmar".
br. Ing. Pavel Navrátil
starosta okrsko č. 5 Drahanovice

nende ovázat. E gdež na jedné straně
ožetečné (e sršni só ve volné přirodě
ožetečni a chráněni), v ledskéch obydlich je nazéváme "nebezpečnym hmyzem".
V rámco okrska č.5 Drahanovice
máme v Lodeřově specialiste, keři só
proškoleni a patřijó meze 27 zásahovéch jednotek dobrovolnéch hasiču
v olomóckym krajo, keři v rámco obce
Drahanovice na teto zásahe ož leta
jezdijó a likvidaco nebezpečnyho
hmyzo provádijó.
A proto bodete-le mět e letos nejaké
podobné problém, klidně se na naše
hasiče obraťte,só tade pro vás. Nevoléte kvule nebezpečnymo hmyzo na

Nabídka likvidace
obtížného hmyzu
(včely, vosy, sršni)
w
zakoupené technické vybavení

na likvidaci je majetkem obce
w
likvidaci provádí SDH Ludéřov
w
služba je pro naše občany

poskytována zdarma
w
kontakt

p. Ing. Pavel Navrátil
Ludéřov 127
tel. 724 122 839
w
velitel SDH Ludéřov

p.Zdeněk Menšík
Ludéřov 69
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Zastavení na sýpce v Ludéřově
Letos 31. března při zahájení turistické sezony byla
i sýpka v Ludéřově poctěna návštěvou historického cestovního kočáru z Čech pod Kosířem v doprovodu Hulánské
ozbrojené strážní jízdy. Tento zážitek si, k naší radosti,
nenechala ujít řada našich spoluobčanů a s ním i kouzlo
dávné doby, kdy kočáry patřily do života našich předků.
Delegace i návštěvníci byli přivítáni chlebem a solí a kalíškem dobré slivovice Hanáky v krojích. Vojáci čísařské
armády předali zástupci Olomouckého kraje supliku pro
pana hejtmana o finanční příspěvek "pár zlaťáků" na opravu chátrající sýpky.
Ale i bez nich, za finanční pomoci Regionu Haná, nadace OKD a obce Drahanovice, se už na sýpce začalo pracovat a letos se nám snad zdárně podaří zrealizovat náš záměr
výstavby vodovodní, plynové a kanalizační přípojky, sociálního zázemí a řemeslné dílny v přízemí. V létě bychom
tak rádi uvítali návštěvníky v další části opravených prostor
a pořádali, už v důstojném prostředí, zajímavé akce pro
všechny zájemce.

Myslivecké jaro
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět v přírodě
zavládlo jaro. Dovolte tedy, abychom
vás v krátkém článku seznámili
s naším „mysliveckým jarem“.
Závěr měsíce února je časem, kdy
probíhá tzv. sčítání jarních kmenových
stavů zvěře. Myslivci procházejí
danou honitbou a mapují kolik kusů
zvěře jednotlivých druhů a pohlaví se
v ní vyskytuje. Na základě takto zjištěných údajů potom myslivecký hospodář zpracuje pro honitbu tzv. plán
chovu a lovu, dle kterého se odehrává
veškeré myslivecké hospodaření

v daném roce.
Konec března a počátek dubna,
v případě příznivého počasí, je potom
období, kdy se pomalu přestává zvěř

přikrmovat a připravuje se asanace
všech přikrmovacích zařízení. Nejpozději koncem měsíce dubna potom
přikrmování ukončujeme a provádíme
desinfekci veškerých krmných zařízení v honitbě a to za použití vápna či
roztoku chloraminu.
Duben a květen jsou měsíce, kdy se
příroda opět probouzí k životu. Tráva
se již zelená, den se prodlužuje a denní
i noční teploty strmě stoupají. V tomto
období je také většina samičí zvěře
březí a připravuje se na kladení mláďat. V květnu a červnu se v přírodě
můžeme setkat s prvními srnčaty,
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zajíčky či malými bažantíky. Rádi
bychom vás touto cestou požádali,
abyste v období kladení mláďat dopřáli zvěři maximum klidu a v žádném
případě z přírody neodnášeli jakákoliv
mláďata, i pokud by se vám zdála
opuštěná. Samice mláďata odkládají
do travin a méně dostupných míst
zejména tehdy, obstarávají-li si potravu a vždy se k nim po určité době
vrací. Dojde-li však ke kontaktu mláděte s člověkem, silná lidská pachová
stopa zapříčiní, že z důvodu strachu
a nejistoty matka mládě opustí.

Prosíme tedy všechny spoluobčany,
aby měli tato slova na paměti.
Jarní měsíce jsou také obdobím,
kdy myslivci opravují svá lovecká a
přikrmovací zařízení umístěná v honitbě. Staví se či opravují nové kazatelny,
posedy a žebříky a budují se nové
krmelce, zásypy a zásobníky krmiva.
Šestnáctý květen je pak dnem, kdy
začíná doba lovu samců srnce obecného – srnců. Probíhá tzv. průběrný
odstřel a to takovým způsobem, aby se
do letní říje dostali pouze kvalitní,
silní a výborně geneticky založení

jedinci, u kterých je předpoklad dobrých potomků. Krása srnčí říje probíhající v letních měsících je potom pro
myslivce odměnou za celoroční práci
v honitbě.
Ale o tom více až v dalším čísle
zpravodaje…
Závěrem si vás dovolujeme srdečně
pozvat na naše tradiční červnové
Střelby na asfaltové terče, které se
uskuteční v sobotu 16. června 2012 od
8 hodin na chatě U Svatopluka
v Ludéřově.
myslivci z Drahanovic

Fotbalové jaro…

ji v bojích o postup určitě potřebovat.
Také naši nejmenší v zimě poctivě
trénovali a už se těší, až se Vám budou
moci předvést v některém z přátelských zápasů. Bohužel jsme i v jejich
případě limitováni absencí vhodné
tréninkové plochy a odkázáni na
pozvání některého klubu z okolí.
V zimě jsme odehráli dvě utkání.
Nejprve v tělocvičně v Náměšti n. H.
jsme prohráli 0:14, což někteří hráči
oplakali už na hřišti a ti zbývající
potom v šatně, ale chuť do fotbalu jim
to nevzalo. Druhý zápas byl mnohem

lepší a vyrovnanější, i když jsme ho
nakonec také prohráli a to 3:6
v Čechách pod Kosířem. Nutno dodat,
že kluci bojovali, i když soupeři byli
fotbalově vyspělejší, protože se pravidelně účastní turnajů - přípravek.
Pokud budou pokračovat v tréninku
s takovou chutí a elánem, tak se soupeřům brzy vyrovnají.
Věřím, že si najdete čas a přijdete je
v jejich úsilí podpořit a povzbudit.

Skončila dlouhá zimní přestávka
a fotbaloví fanoušci se mohou opět
těšit na zajímavé zápasy našeho mužstva, které se pokusí navázat na dobré
výsledky z podzimní části ročníku
2011/12 a po delší době postoupit.
I když zimní příprava nebyla zdaleka
ideální, chceme být optimisty. Jelikož
nemáme v obci žádnou vhodnou tréninkovou plochu pro zimní období,
museli muži dojíždět na tréninky na
umělou trávu do Hněvotína a na přípravné zápasy jsme si pronajímali
hřiště v Konici, Prostějově a v Holici.
Vzhledem k tomu, že pronájmy těchto
sportovišť jsou poměrně nákladnou
záležitostí a naše finanční možnosti
jsou velmi omezené, nemohli jsme
zimní přípravu realizovat podle našich
představ.
Také tréninková morálka některých
hráčů byla slušně řečeno mizerná...
Přes zimní přestávku jsme také intenzivně jednali o možných hráčských
posilách, a i přesto, že jsme od některých hráčů měli příslib příchodu, nakonec ze všech přestupů bohužel sešlo.
Podmínky, které můžeme v Drahanovicích nabídnout se s okolními kluby vůbec nemohou rovnat. Nemáme
žádné tréninkové hřiště ani vhodnou
tělocvičnu ani žádná jiná sportoviště.
Betonový taneční parket za Kulturním
domem ve Střížově mi jako vhodné
sportoviště nepřipadá. Bohužel, vůle
představitelů obce s tím něco udělat je
v porovnání s okolím velmi slabá...
V minulém čísle obecního zpravodaje jsem psal o zahájení rekonstrukce
našeho fotbalového hřiště. V současné
době je již tráva zasetá a pravidelně
zavlažujeme. Dokončujeme také technické a administrativní úkony, abychom mohli požádat o proplacení
dotace.
Z důvodu rekonstrukce odehrajeme
všechny jarní domácí zápasy mužů na
hřišti ve Slatinicích v neděli od 10.15
hod. Tímto Vás co nejsrdečněji zveme
a těšíme se na Vaši podporu. Budeme

Ladislav Krampol
předseda fotbalového oddílu

Rozpis utkání mužů jaro 2012
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

10:15h
16:30h
10:15h
16.30h
13:45h
10:15h
16:30h
16:30h

Drahanovice – Vilémov
Nedvězí B
– Drahanovice
Drahanovice – TJ Luká
Pňovice
– Drahanovice
Střelice B
– Drahanovice
Drahanovice – 1.FC Olešnice
Mladeč
– Drahanovice
Volno
Štěpánov
– Drahanovice
Volno

hřiště Slatinice
hřiště Slatinice

hřiště Slatinice
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Bezplatná právní poradna v
Olomouci nabízí:
Pomoc s oddlužením domácnostem
a nově i podnikatelů.
S pomocí zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení jsme schopni klientům
rychle a pružně pomoci s exekucemi, exekutory
a narůstajícími dluhy.

Duben 2012

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
w
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské).
w
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
2

Rady a pokyny poskytujeme zdarma!
V případě "služby na klíč", zaplatíte za kompletní přípravu, podání návrhu na oddlužení
a dohled nad schvalovacím procesem a do fáze
schválení oddlužení od 3.000 do 5.000 Kč (odměna je za kompletní žádost o oddlužení, obsahuje cca 60 stran A4 včetně všech příloh a to
vše ve 2 vydáních).

w
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám

odřezky a zbytky látek).
w
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené.
w
Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky
w
Obuv – veškerou nepoškozenou.
w
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
w
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,

matrace, koberce – z ekologických důvodů
w
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transpor-

Adresa:
Právní poradna Olomouc,
ul. Litovelská 15,
Olomouc

Otevřeno:
Po - Pá 9.00 - 15.00 hod.,

Telefon 734 203 810

tem znehodnotí
w
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
ve středu 16. 5. 2012 od 18.00 do 19.00 hod.
Drahanovice
Ludéřov
Střížov
Lhota pod Kosířem

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

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

Děkujeme za Vaši pomoc.

