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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím
v době horkých letních dnů. Dovolte
mi, abych Vás jako vždy na tomto
místě našeho zpravodaje seznámil
s činností zastupitelstva a postupem
plnění nejdůležitějších naplánovaných
investičních akcí.
Jak všichni víte, tou nejdůležitější je
vybudování čistírny odpadních vod
a stokové sítě. Jak jsem již informoval
v minulém čísle zpravodaje, jsme připraveni po stránce projektové dokumentace k podání žádosti. Jakmile byla
v červnu vydána výzva, bylo okamžitě
zahájeno zpracovávání všech potřebných dokladů k podání žádosti o dotaci.
Všechny potřebné doklady byly zajištěny a žádost podána na krajské pracoviště OPŽP k 3.8.2012. Nyní dochází ke
kontrole úplnosti žádosti a všech dokladů. Poté bude žádost předána do Prahy
na Státní fond životního prostředí, kde
bude dále rozhodováno o její případné
podpoře. Snad Vás budu moci v prosincovém čísle seznámit pro nás s příznivou a potěšitelnou zprávou o kladném rozhodnutí. Další podaná žádost
na zateplení a výměnu oken ve školce
v Drahanovicích byla akceptována
a posunuta do dalšího kola k případnému přidělení dotace.

Z těch dalších investičních akcí bych
zmínil opravu fasády a nátěr Černé
věže, byla dokončena oprava střechy
obecního skladu v Ludéřově, proběhla
výměna oken na poště v Drahanovicích. V těchto dnech probíhá osazení
plynovými spotřebiči kulturních domů
v Ludéřově a ve Střížově. Od 3.9.2012
začne revitalizace parku u hasičské
zbrojnice v Drahanovicích, na kterou je
podepsaná smlouva o dílo. Tato akce je
podpořena z Programu obnovy venkova MMR částkou 400.000,- Kč.
Také náš každoroční úkol opravit
vybranou kulturní památku se letos
podařilo zajistit. Byl opraven kříž
před kapličkou ve Střížově nákladem
117.000,- Kč a 4. srpna byl při mši
svaté znovu požehnán. Na tuto opravu
jsme také obdrželi dotaci od Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč. Do
rozpočtu obce byla na opravu kulturních památek přidělena částka
150.000,- Kč. Z toho důvodu mohl
být za zbývající prostředky opraven
pomník padlých v Ludéřově a jeho
okolí.
V rámci šetření finančních prostředků se obec zapojila do aukce na dodavatele elektrické energie a plynu a celková vysoutěžená úspora by v příštím
roce měla dělat až 200.000,- Kč.
Stejným způsobem byla provedena
aukce na odvoz odpadů. V prvním kole
je vysoutěžena úspora 24,8%, takže
v budoucnu bude i odpady odvážet jiná

Drahanovické hody – dechová kapela z Velkých Vozokan

Svěcení křížku ve Střížově

svozová firma, která vzejde z druhého
kola aukce. Když už jsem u odpadů:
začátkem září budou pro ty z Vás, kteří
si je objednali, dodány kompostéry.
Přesný den distribuce bude hlášen
rozhlasem. I tato velice potřebná akce,
do které jsou zapojeny všechny obce
mikroregionu, je podpořena dotací
OPŽP a to 90% nákladů.
Další dlouhodobou snahou Mikroregionu Kosířsko je výstavba rozhledny
na Velkém Kosíři a i zde došlo k zásadnímu zlomu a to tak, že stavba byla na
červnovém zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje podpořena 3 miliony
korun a to v rámci "Významných projektů Olomouckého kraje". Vedení

Drahanovické hody – Mladá Haná z Velké Bystřice
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mikroregionu žádá i touto formou
všechny občany, podnikatele, neziskové organizace a příznivce turistiky
o finanční podporu do sbírky na dofinancování této stavby. Další informace
jsou uvedeny v jiném příspěvku.
Od posledního vydání našeho zpravodaje proběhlo ve všech částech
mnoho kulturních akcí, které patří
k našemu životu, posilují našeho ducha
a přispívají k naší spokojenosti.
Mezi ty hlavní v letošním roce patřily oslava sv. Floriána v Ludéřově, sv.
Martina ve Střížově a střelby se našim
myslivcům také podařily. Se skupinou
Beatles revival jsme prožili hezký Den
matek. Obec, TJ Sokol a SDH Drahanovice připravili pro děti krásné

dětské odpoledne pod názvem Pohádková věž i ves. Hezky byl připraven
sjezd rodáků ve Lhotě pod Kosířem,
Drahanovické hody spoluorganizované
s Regionem Haná s návštěvou našich
slovenských přátel, zakončené koncertem Scholy Drahanovice v našem kostele. Všem organizátorům patří naše
poděkování. 2. září proběhne již 9.
ročník setkání seniorů pod Černou věží,
na které Vás všechny zvu.
Závěrem bych popřál Sokolům
úspěšný start do nové sezóny a hlavně
její dobrý konec, hasičům příkladné
splnění taktického cvičení, myslivcům
za jejich celoroční práci ty nejlepší
podzimní úlovky, dětem a studentům
dobrý start do nového školního roku a

Podzimní sběr
nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 20. 10. 2012.
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Lhota (u kulturního domu)
Drahanovice (u školy)
Drahanovice (cukrovar)
Střížov (u kulturního domu)
Ludéřov (dvůr-Val)
Kníničky (u kapličky)

Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky, štětce a nádoby
se zbytky barev, ředidla, mořidla, textilie znečištěné např. oleji nebo barvou, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky
proti škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry, staré
léky a léčiva, zbytky asfaltu, spreje, televizory, lednice, mrazáky, rádia a
další, zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky, linolea, odpadní plasty
(PVC, igelity), koberce, textil, obuv, umakarty a ostatní podobné odpady.
Poznámka: odpad přinášejte na uvedená stanoviště ve vyhrazenou
dobu, kde jej od Vás odeberou pracovníci odborné firmy!
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

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

a zbytky látek)
w
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše

nepoškozené
w
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
w
Obuv – veškerou nepoškozenou
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 transportem
znehodnotí
w
znečištěný a vlhký textil
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Drahanovické hody – Skřevani

nám všem hodně úspěchů v plnění
pracovních i společenských úkolů.
Ivo Richter, starosta obce

Informace pro občany
jak jsme Vás již informovali
Mikroregion Kosířsko obdržel
dotaci na projekt „Vybavení obcí
Mikroregionu Kosířsko kompostéry
na rozložitelný odpad“.
V současné době dochází k fyzické
realizaci projektu. Kompostéry pro
naše občany budou vydávány začátkem září 2012. Občan, při výdeji
zaplatí za 600 l kompostér 160,- Kč
a za 900 l kompostér 210,- Kč. Bez
úhrady nebude kompostér vydán.
Jedná se o 10% podíl ceny kompostéru. Zbylá část je hrazena
z obdržené dotace. Přesné datumy,
časy a místo výdeje budou sděleny
obecním rozhlasem a uveřejněny
v obecních vývěskách.

Sbírka se uskuteční:
středa 24.10. 2012
17.00 – 18.00 hod.
Drahanovice
- sklad na Rybníčku
Ludéřov
- kulturní dům
Střížov
- kulturní dům
Lhota pod Kosířem - rozhlasová místnost
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
dne:
čas:
místo:

Obecní úřad oznamuje, že v níže uvedených
termínech bude vybírat poplatek za stočné
pro rok 2012.
Drahanovice – kancelář obecního úřadu
pondělí 17. 9. 18.00 – 11.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Ludéřov – místnost rozhlasu
úterý 18. 9.
14.00 – 14.35 hod.
Střížov – kulturní dům
úterý 18. 9.
14.40 – 15.15 hod.
Lhota p/K – místnost rozhlasu
čtvrtek 20. 9. 14.40 – 15.15 hod.
Připomínáme občanům, že zastupitelstvo obce schválilo
cenu za 1 m³ stočného na 5,- Kč
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ČINNOST RADY OBCE
v období od 2.4. do 30.7.2012
Zdravím všechny čtenáře a tentokrát vás nebudu zdržovat
dlouhým úvodem, ale rovnou přejdu k výčtu toho nejdůležitějšího, co rada projednávala. Podrobnosti o důležitých
krocích rady a událostech je v úvodníku starosty obce.
Duben
Rada schválila:
l
Výsledek výběrového řízení dodavatele - Obec Drahanovice ČOV a stoková síť (PDSP, DZS, včetně výběrového
řízení na dodavatele stavby), společnost Provod s.r.o.
Středisko Tišnov, Ing. Pavel Kocůr, Brněnská 196, Tišnov.
Celková cena: 2.278.800,- Kč, cena bez DPH: 1.899.000,- Kč,
výše DPH: 379.800,- Kč.
l
Výsledek výběrového řízení dodavatele - Obec Drahanovice ČOV a stoková síť (TDI). Zouhar Jaroslav, Čehovice
145, Bedihošť. Cena celková: 1.740.000,- Kč, cena bez DPH:
1.450.000,- Kč, výše DPH: 290.000,- Kč.
l
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek: Veřejná zakázka
- zpracování územního plánu obce. Rada pověřila starostu
jednáním a podpisem smlouvy.
l
Žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč na
zabezpečení 1. historického srazu rodáků, chalupářů a přátel
Lhoty p/K. Za čerpání a vyúčtování zodpovídá Libor Čajan.
l
Výběr společnosti na opravu místních komunikací - Ingstol
s.r.o. Bystrovany, Budovcova 185/21. Do oprav bude obec
investovat částku do 50.000,- Kč.
l
Smlouva o dílo - Územní plán obce Drahanovice.
l
ZTV „Za kapličkou“ zhotovení dokumentace pro stavební
povolení.
l
Smlouva č. 10077186 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR podepsaná 18. 4. 2012 Ing.
Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP.
l
Rozpočtové opatření č.1/2012.
Doporučila ke schválení OZ (obecnímu zastupitelstvu):
l
Žádost manželů Aleny a Zdeňka Pikalových, Olomouc,
Křižíkova 1 o odprodej pozemků p.č. 250/19,250/72, k.ú.
Drahanovice, výměra 510 m². Záměr o prodeji bude řádně
vyvěšen na úřední desce.
l
Žádost Sandu Pana, Střížov 42 o odkoupení pozemku č.p.
803, k.ú. Ludéřov o výměře 366 m2.
Vzala na vědomí:
l
Dopis společnosti České dráhy o záměru prodat budovu
vlakového nádraží Drahanovice.
Květen:
Rada schválila:
l
Položkový rozpočet víceprací na opravě střechy budovy
skladu č. 025 v části Ludéřov.
l
Výběr společnosti na povrchovou úpravu omítky budovy
Černé věže fi. Mgr. Miloš Korhoň NEOM, povrchové úpravy
staveb s.r.o., Střední Novosadská 16, Olomouc, 89.360,- Kč
bez DPH.
l
Cenovou nabídka na zpracování projektové dokumentace
na prodloužení veřejného osvětlení k RD, pí Hlavinková,
Střížov společností Elpremont elektromontáže s.r.o., Velká
Bystřice, 6.000,- Kč bez DPH.
l
Rozpočtové opatření č. 2/2012.
l
Žádost organizačního výboru oslav hodového odpoledne
v části Kníničky o finanční podporu akce ve výši 10.000,- Kč.
l
Smlouvu o zprostředkování programu setkání seniorů
v areálu U černé věže, Yvetta Simonová, cena 36.000,- Kč,
včetně DPH.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Žádost o vyjádření k č.j KVK/33795/09/OMP/843 o bezplatný převod pozemků mezi obcí a Olomouckým krajem.
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l
Smlouvu o dílo č. 12-T026 - Projektová dokumentace
ke stavebnímu o povolení, zadání stavby a výběrové řízení na
dodavatele stavby.
l
Záměr obce odkoupit pozemek p.č. 250/69. k.ú.
Drahanovice.

Červen
Rada schválila:
l
Smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu se
společností Europa Easy Energy.
l
Dodatek ke smlouvě o ukládání odpadu EKO-UNIMED
s.r.o., Medlov.
l
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky –
Zpracování PD (projektová dokumentace) pro stavební povolení Obec Drahanovice - ZTV pro RD v lokalitě Za kapličkou.
l
Výsledek projednání vlastnictví přehradní nádrže Kníničky
- nevstupovat do soudního projednávání.
l
Určení oslovených společností, ustanovení výběrové komise a způsob výběru dodavatele oken na budovu pošty,
Drahanovice č. 111.
l
Řešení situace s pozemky – cesta kolem hřiště do chatové
oblasti v části Drahanovice.
l
Zadání, výzva k podání nabídky, oslovené společnosti
a složení výběrové komise na revitalizaci parčíku v Drahanovicích.
l
Požadavek ředitele ZŠ Náměšť n/H o částku 4.425,- Kč na
nákup nových učebnic.
l
Výběr dodavatele oken na bytovém domě Drahanovice
č. 111 společnost - SULKO s.r.o. Rostislavova 8, Prostějov,
cena za dílo 179.998,- Kč včetně DPH.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Rozpočtové opatření č. 3/2012.
l
Revokace bodu č. 1 Usnesení zasedání OZ ze dne 29.9.
2010.
l
Mandátní smlouvu mezi obcí Drahanovice a Jaroslavem
Zouharem, Čechovice 145, Bedihošť.
l
Obecně závaznou vyhláška č.1/2012, která ruší OZV
č. 5/2010.
l
Dodatek č. 3 k Zásadám tvorby a použití sociálního fondu
obce Drahanovice.
l
Závěrečný účet obce Drahanovice za rok 2011.
Červenec
Rada schválila:
l
Výběr dodavatele na akci: “Revitalizace parku v Drahanovicích“. Ing Erik Hiňďoš, Myslivecká 15, Olomouc.
Nabídková cena: 785.044,- Kč.
l
Žádost SDH Drahanovice o pronájem části pozemku 597/1,
k.ú. Drahanovice, výměra 7 762 m2, Pronájem na dobu 5–ti let,
cena 1,- Kč za rok.
l
Nabídku firmy Dvořák, Železňák, voda, topení plyn na
dokončení plynofikace KD Střížov, celková cena 58.309,- Kč.
l
Nabídku projekční kanceláře Provod ke zpracování
projektové dokumentace k napojení nového vrtu HVD-3,
celková cena 44.900,- Kč včetně DPH.
l
Udělení licence pro společnost Veolia Transport s.r.o.,
k provozování hromadné dopravy na lince č. 890834 Litovel –
Slatinice.
l
Rozpočtové opatření č. 4/2012.
l
Výdaje na opravu a čištění „Pomníku padlých“ v části obce
Ludéřov v celkové vši 29.800,- Kč včetně DPH od společnosti
HEMZAL Konice.
Nedoporučuje OZ ke schválení:
l
Žádost TJ Sokol Drahanovice o finanční příspěvek ve výši
30.000,- Kč na zakoupení laviček.
Přeji všem krásný zbytek léta.
Ing. František Faltýnek, místostarosta obce
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Vítání občánků 24. 6. 2012
Gazdík Adam, Drahanovice
Nepožitek Zdeněk, Střížov
Tyl Matyáš, Ludéřov

Hausknechtová Soňa, Drahanovice
Navrátil Saša Sebastián, Drahanovice
Spěšný Matěj, Drahanovice

40 let
vzniku SPOZ
v naší obci
setkání zakládacích členek SPOZ
s Radou obce a současnými
členkami SPOZ u příležitosti
konání slavnostního obřadu.

Sbor pro občanské záležitosti obce Drahanovice srdečně zve občany na

IX. SETKÁNÍ SENIORŮ
pod Černou věží v Drahanovicích,

které se uskuteční v neděli 2. září 2012 ve 14 hodin
Program:
14.00 legenda československé populární hudby Yvetta SIMONOVÁ
a její koncert „Písničkové vzpomínání“
15.00 klasický a moderní jazz s nádechem funku
v podání mladé skupiny „Ol.jam“ z Olomouce
Na závěr seniorská tombola
Svoz účastníků a občerstvení zajištěno

Svoz účastníků autobusem:
13.00 Drahanovice - Nová, zastávka ČSAD
13.05 Drahanovice - obecní úřad, zastávka ČSAD,
výstup u Černé věže
13.15 Lhota pod Kosířem - zastávka ČSAD,
výstup u Černé věže

13.30
13.35
13.45
13.50

Drahanovice - mateřská škola, zastávka ČSAD
Kníničky - na rozcestí (u Kříže)
Ludéřov - zastávka ČSAD
Střížov - zastávka ČSAD,
výstup u Černé věže

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě ve Střížově,
což by bylo zveřejněno opakovaně hlášením obecního rozhlasu
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Matriční úřad - svatby v obřadní síni v Drahanovicích

SPOZ
7. 7. 2012 zlatá svatba
– 50 let společného života
Jana a Hynek Hausknechtovi, Ludéřov

Dění u Černé Věže
Poslední akcí, které jste se mohli
v areálu Černé věže ve dnech 21.
a 22.7. zúčastnit, bylo SETKÁNÍ
NÁRODŮ POD ČERNOU VĚŽÍ uskutečněné v rámci drahanovických hodových oslav. Tuto akci v rámci projektu
mezinárodní spolupráce „Spojují nás
tradice“ připravil Region Haná a byla
realizována 3 partnerskými místními
akčními skupinami:
- MAS OZ PRO ROZVOJ Mikroregion POŽIVATIE-SIROČINA
z Nitranského kraje
- MAS REGION HANÁ, o.s.
- MAS BYSTŘIČKA, o.p.s. z Velké
Bystřice

Našim dětem zase naopak byly určeny
jarní akce Slet čarodějnic a Pohádková
věž i ves. První akce se uskutečnila za
krásného, už téměř letního počasí.
Pohádková věž i ves, ač konaná o víc
jak měsíc později, už takové štěstí na
sluníčko neměla. I tak se jí zúčastnilo
143 dětí s doprovodem rodičů, starších
sourozenců či prarodičů.
Za zdárný průběh akce děkujeme
všem účinkujícím pohádkovým postavám a našim sponzorům, jimiž byli:
Večerka u Černé věže pí Jaroslavy
Krylové Drahanovice, Obrábění kovů
p. Jiří Dostál Drahanovice, IP systém
a.s., - STAVBY a KONSTRUKCE
Olomouc, K+K autocentrum Drahanovice, Invest - Sloupský Drahanovice,
prodejna Smíšené zboží p. Botek
Drahanovice, Koruna česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Olomouc, p. Michal Macura
Drahanovice, p. Mgr. Miloš Korhoň
Drahanovice, Probal Plus - Ing. Pavel
Polák Olomouc, SDH Drahanovice, TJ
Sokol Drahanovice a hlavně zajištění
akce ze strany Obce Drahanovice.
Poděkování patří i všem, kteří se jakko-

22. 6. 2012 – Michaela Korhoňová, Olomouc
– Tomáš Beran, Olomouc
23. 6. 2012 – Irena Srovnalová, Senice na Hané
– Jaroslav Dolák, Senice na Hané

Spolupráce a partnerství mezi těmito
třemi regiony probíhá jíž od roku 2008.
Za tuto dobu se uskutečnila řada návštěv a pracovních porad, kde se společné projekty tvořily. Aktuální informace
k celé akci Spojují nás tradice jsou
publikovány na
http://spojujinastradice.webnode.cz.
V téměř šestihodinovém pásmu se
divákům představila skupina Hanáčti
skřevani z Drahanovic, Folklórní soubor Lipa a Dechová kapela Vozokanka
z Velkých Vozokan (Slovensko),
Hanácký národopisný soubor Olešnica
z Doloplaz, Folklórní soubor Haná
z Velké Bystřice.
Počasí, které podle předpovědí hrozilo deštěm, všem nakonec ukázalo

svou přívětivější tvář, takže nejen
že nepršelo, ale místy vysvitlo i sluníčko.
Během programu se měli možnost
diváci občerstvit některou ze specialit,
které připravil místní SDH.
V „mini-jarmarku“ si mohli návštěvníci akce zakoupit bylinné čaje, voňavé
polštářky a medvídky, pytlíčky a dózy
s bylinkami, léčivé rostliny v kořenáčích jako např.: diviznu, mateřídoušku,
levanduli nebo rozmarýn. Ve druhém
prodejním stánku byla k dostání přírodní mýdla.
Zejména naši starší spoluobčané,
které sobotní hodový program asi nejvíce přilákal, tak mohli strávit příjemné
odpoledne.

liv podíleli na přípravě Pohádkové věže
i vsi.
V nejvyšším patře naší kulturní
památky můžete v současné době
shlédnout poslední výstavu v letošní
turistické sezóně s názvem KOUZLO

SKLENĚNÉ BAŇKY. Pod tímto názvem pan Radomír Aujezdský z Kostelce na Hané vystavuje svoji soukromou sbírku elektronek. Na výstavu jste
srdečně zváni.
Jana Cilečková
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Setkání rodáků
V sobotu 30.června 2012 proběhlo historicky první
Setkání rodáků, občanů a přátel Lhoty pod Kosířem.
Slavnostní zahájení bylo mší svatou u Kaple Panny Marie
Pomocnice, při které Otec Jan Kulíšek požehnal dvěma
zrestaurovaným křížům z kaple, novému znaku a vlajce
Lhoty. V sále kulturního domu si všichni přítomní mohli
prohlédnout výstavu fotografií z historie a současnosti
vesničky, kroniku a diplomy místního SDH a další zajímavosti. V obecní místnosti proběhla výstava sběratelských
předmětů několika občanů Lhoty. Před zbrojnicí přednesl
p. Vilém Žampach podrobnou zprávu o historii a současném chodu SDH. V odpoledních hodinách zde se svým
představením vystoupil dětský hanácký soubor Cholenka,
který nám předvedl krásné kroje, tanec a zpěv. Vystoupení
mělo veliký úspěch. Také byly předány pamětní listy nejstarším a nejmladším rodákům a třem nejstarším občanům.
Všem zúčastněným dětem byly rozdány malé dárečky.
V 17.00 proběhlo v hospůdce promítání videozáznamu
o Lhotě a jejím blízkém okolí, jehož autorem je p. Zdeněk
Suchánek. Pro velký zájem se toto video promítalo několikrát po sobě. Po celou dobu akce hrála hudba, bylo připraveno bohaté občerstvení.
Ve 22.00 hodin se všichni pokochali velkolepým ohňo-

strojem. Akce však neskončila, tancovalo se pod širým
nebem až do ranních hodin.
Účast rodáků, občanů i přátel Lhoty byla hojná a to
i díky nádhernému počasí.
Akce se vydařila a doufám, že se za nějaký čas zase
zopakuje.
Hana Čajanová, obyvatelka Lhoty

INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Drazí spoluobčané, sestry a bratři
v Kristu.
Končí nám doba letních prázdnin
a dovolených. Pro některé to bylo
období odpočinku a pro jiné naopak
doba usilovné práce a plnění povinností. Ne jinak tomu bylo i v naší farnosti, protože od měsíce dubna, kdy
jsme měli možnost Vás všechny informovat o dění ve farnosti, uteklo hodně
času a proběhlo i několik zajímavých
akcí, kterých se většina z vás v hojném
počtu účastnila a proto nám dovolte,
abychom všem za účast a podporu na
akcích, které farnost pořádala srdečně

poděkovali, protože zájem široké
veřejnosti je vždy pro organizátory
jakýchkoliv akcí velkou odměnou.
Léto se pozvolna přesouvá do podzimu a s touto změnou přichází i nový
školní rok a s ním opět, tak jako
v každém školním roce i nabídka
výuky náboženství. Proto vám hned na
úvod podáváme informaci o tom, že
možnost přihlášení dětí do náboženství
je jak v místní základní škole, tak i ve
farním kostele. Přihlásit se do výuky
náboženství mají všichni děti školou
povinné, bez ohledu na skutečnost zda
jsou, či nejsou praktikujícími křesťa-

ny. Výuka probíhá jedenkrát za týden
v rozsahu jedné vyučovací hodiny,
zpravidla ve čtvrtek od 15.00 hodin
v základní škole, pod vedením našeho
duchovního správce farnosti P. Mgr.
Jana Kulíška, ICLic.
Pokud se v krátkosti pozastavíme
nad oblastí ekonomickou, která je
v dnešní konzumní společnosti pro
určitou skupinu obyvatel vyspělých
částí světa, asi tou oblastí nejdůležitější, tak by nebylo špatné objasnit, co to
vlastně Římskokatolická farnost Drahanovice z hlediska ekonomického je,
protože velká část populace nemá
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v této oblasti relevantní informace
a s ohledem na skutečnost, jaké téma
je v současnosti na politické scéně
v naší republice, tématem číslo jedna,
nebude stručné objasnění pojmů vůbec
od věci a možná pro některé, bude tato
pasáž celkem zajímavá. V žádném
případě se nechceme pouštět do témat
týkajících se majetkového vyrovnání
státu a církví, protože toto je téma,
které přísluší výhradně nejvyšším
představitelům politického života
našeho státu a ne téma pro rovinu obce
a obyčejných poctivých občanů.
Římskokatolická farnost Drahanovice je církevní organizace, respektive samostatný ekonomický subjekt,
který má své jedinečné identifikační
číslo a v jeho čele stojí statutární
zástupce, v našem případě administrátor exkurendo (dojíždějící duchovní
správce), který má při rozhodování ve
věcech týkajících se chodu farnosti
dva pomocné a poradní orgány a těmi
jsou ekonomická a pastorační rada.
Z toho plyne, že statutární zástupce
nerozhoduje ve věcech majetkových
a pastoračních samostatně. V majetku
farnosti jsou dvě budovy a to farní
kostel sv. Jakuba a budova fary s hospodářskými budovami, dále přilehlé
pozemky k těmto budovám, kterými
jsou farní zahrada a nádvoří farního
kostela. Do majetku farnosti také patří
hřbitov v Drahanovicích, který provozuje v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., Obec Drahanovice. Farnost tedy není žádná státní,
krajská ani obecní instituce, jak se
mohou mnozí mylně domnívat.
Ekonomický chod farnosti je závislý
především na příspěvcích dobrovolných dárců, z kterých je hrazen provoz
a opravy budov a zabezpečení církevních obřadů. Farnost nezaměstnává
žádné zaměstnance a všichni, kteří
pomáhají v různých záležitostech,
pracují zcela dobrovolně, bez nároku
na odměnu. Když se to vše shrne
a zjednoduší, tak žádná sláva, více
povinností a starostí než výhod a odměn. Ale to už tak na pozemské cestě
života chodí.
Když ještě chvíli zůstaneme u ekonomických otázek, tak vás chceme
informovat o tom, že na základě řádně
podané žádosti byla farnosti v letošním roce přidělena dotace ve
výši 129.583,- Kč, ve 12-té Výzvě
LEADER Regionu HANÁ, na „Restaurování pískovcových náhrobních
desek na vnější zdi kněžiště farního
kostela“. Za tento finanční příspěvek
je farnost moc vděčná, protože celá
akce není jen v zájmu farnosti, ale
i celé obce. Předpokládá se, že zahájení restaurování náhrobních desek bude
započato v měsíci březnu příštího roku
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a v průběhu měsíce července bude
zrestaurovaná památka slavnostně
předána široké veřejnosti, protože
jejím zrestaurováním a zpřístupněním
dojde k rozšíření stálé expozice
„Černé věže“ a tím i pravděpodobnému určitému zvýšení zájmu turistů
o naši obec.
Když ještě chvíli zůstaneme u oprav
budovy farního kostela, respektive
u opravy střechy a krovů, tak radostná
zpráva je ta, že na tuto akci bylo před
dvěma měsíci vydané Stavební povolení. Méně radostný je na druhou stranu fakt, že rozpočet na opravu ve výši
cca 2.500.000,- Kč je pro farnost vysoký a z vlastních zdrojů nedostupný, ale
tím že se podařilo během 15-ti měsíců
získat a zpracovat potřebnou dokumentaci včetně výše uvedeného Stavebního povolení, nebrání nic tomu,
aby byly podávány žádosti do vyhlášených dotačních programů a poté věřit
v úspěch. Oprava střechy a krovů
farního kostela je téměř nutností a je
potřeba ji v dohledné době zahájit
a pokud nebude možné ji uskutečnit
celou v jedné etapě, tak bude realizována třeba i po částech. Vše se bude
odvíjet od finančních možností dotačních fondů a příspěvků dobrovolných
dárců. Cílem opravy je opět zachování
kulturní památky pro generace příští.
Také bychom chtěli poděkovat Obci
Drahanovice, za finanční příspěvek ve
výši 50.000,- Kč, který v letošním roce
poskytla ze svého rozpočtu a který
poslouží taktéž v zájmu všech občanů.
Díky tomuto příspěvku bylo možné
spolufinancovat záležitostí jako vyfrézování pařezů u hřbitova, renovace
křížů v kapli ve Lhotě pod Kosířem
(kaple je v majetku Obce Drahanovice), nákup skleněných vitrín na farní
kostel a slavnostní předání zrestaurovaného kříže ve Střížově. V letošním
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roce proběhne ještě platba „Stavebně
historického průzkumu farního kostela“ (dále jen SHP), který v současnosti
zpracovává historik Mgr. Robert Keprt
z Brna a tento dokument je zpracováván jako základní dokument pro kulturní památku, pro její budoucí opravy
a rekonstrukce. Dokument vyžadují
orgány památkové péče za účelem
zpracovávání svých stanovisek a rozhodnutí, při jakémkoliv i drobném
zásahu do budovy. Platba za zpracování SHP v celkové výši 40.403,- Kč
bude z tohoto příspěvku taktéž částečně hrazena. Je zřejmé a není žádným
veřejným tajemstvím, že se určitým
občanům a také několika zastupitelům
tato finanční pomoc dvakrát nelíbí, se
zdůvodněním, že jsou nevěřící a že
Boha k životu nepotřebují, ale nezapomeňme, že budova kostela je zapsaná
kulturní památka a byla zde již
v dobách dávných a je ve všeobecném
zájmu zanechat generacím budoucím
v maximální možné míře dědictví
našich předků a také je nutné si připomenout, že ve volebním programu při
komunálních volbách v roce 2010 si
vítězné hnutí stanovilo mimo jiné, že
chce spolupracovat a podporovat
všechny občanské sdružení a organizace v obci a to také plní. Není to podpora jen Římskokatolické farnosti. Na
druhou stranu, když se budeme bavit
o spolupráci, tak ta byla v minulých
dvou letech a je i v současnosti mezi
obcí a farností v obou směrech nadprůměrná.
Není vůbec od věci zmínit i slavnostní událost, která ve farnosti proběhla v neděli 17. června, kdy k nám
na pozvání Pastorační rady osobně
zavítal generální vikář olomoucké
arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, který
odcelebroval při příležitosti oslav
životního jubilea našeho duchovního

Generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík (vlevo),
při slavnostní mši svaté v neděli 17. června ve farním kostele v Drahanovicích
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správce mši svatou s úmyslem za živé
a zemřelé ženy, muže a děti naší obce,
tedy za nás všechny přítomné i nepřítomné. Jedinečná mše svatá v trvání
téměř 90-ti minut byla pro všechny
nevšedním zážitkem, ale především
naplnila jejich srdce láskou a pokojem
a dodala všem naději a sílu do nelehkých všedních dní, které jsou nedílně
spojeny s každodenními starostmi
a povinnostmi. Generální vikář následně přijal i pozvání na krátké posezení
s farníky i občany. Toto setkání
s pohoštěním, které se konalo ve farní
klubovně se protáhlo až na celé dvě
hodiny přátelských neformálních
rozhovorů. Při chutné snídani byla
celá klubovna provoněna nejen pozitivní náladou, ale bylo cítit i aroma
ranní kávy, čaje a především lahodných zákusků s dílen našich zkušených
a zručných kuchařek. Pastorační rada
tímto děkuje nejen těm všem zúčastněným, ale především těm, kteří připravili bohaté občerstvení bez ohledu na
svůj volný čas a vynaložené vlastní
finanční prostředky. Otec generální
vikář při svém odjezdu požehnal všem
přítomným, ale i celé obci a věřme, že
toto požehnání bude mít v budoucnu
pozitivní vliv na dění v rodinách, události v obci a na soužití mezi jednotlivými občany a obce jako celku.
Další událostí byly hodové oslavy
v neděli 22. července, při kterých
dominoval především Hodový koncert
s názvem „Barevný svět“ v podání
Drahanovické scholy, která se všem
představila v neuvěřitelné síle a především počtu 32 dobrovolných zpěváků
a hudebníků. Ti kdo neměli možnost si
scholu poslechnout nemusí litovat,
určitě byl koncert zaznamenán na
hudební nosiče, které se k vám v nejbližší době nějakou cestou dostanou.
Pokud se ovšem najdou mezi vámi

i jedinci, kteří upřednostňují hudbu
a zpěv tzv. „na živo“, nemusí litovat
taktéž, protože schola je z podstaty
dobrovolný pěvecký sbor podílející se
především svým jednohlasým zpěvem
na liturgii, zejména při církevních
svátcích. A tak pravděpodobně stačí
přijít během podzimu při jakémkoliv
církevním svátku na mši svatou do
farního kostela a jen se zaposlouchat
do liturgických zpěvů Drahanovické
scholy. Příležitostí budete mít do
začátku doby adventní určitě několik.
Tímto chce Pastorační rada taktéž celé
schole poděkovat za její koncertní
vystoupení, protože díky tomuto koncertu se podařilo neuvěřitelným způsobem zaplnit celý farní kostel do
posledního místečka a možná tomu
někdo neuvěří, ale Ti kteří přišli později, tak se do budovy již nevešly
a museli poslouchat venku. Pastorační
rada také děkuje všem zpěvákům
a hudebníkům Drahanovické scholy za
to, že věnovali výtěžek s dobrovolného vstupného, na provoz a opravy
farního kostela (v budoucnu budou
potřebné) – za všechny farníky, upřímné Pán Bůh zaplať. Na druhou stranu
je zajímavá a trochu zarážející skutečnost, že ve stejný den při hodové mši
svaté, kdy probíhala sbírka na opravy
kostela bylo při daleko menší účasti
věřících (do budovy se všichni pohodlně vešli a ještě zůstávalo míst k sezení)
vybrán větší finanční obnos než na
hodovém koncertě, kdy budova byla
přeplněna. Že by praktikující křesťané
měli vřelejší vztah ke kulturní památce, než milovníci hudby? A nebo byla
budova přeplněna opět těmi, kteří
přišli na ranní hodovou mši? To jsou
pro každého otázky k zamyšlení.
Vždyť přece hudební těleso v takovém
počtu v jakém Drahanovická schola
vystupuje, si zaslouží od posluchačů

určitě větší ocenění a to především
proto, že výtěžek ze vstupného bývá
převážně věnován na dobročinné
účely.
Krátce stojí za zmínku i jiné události, které již proběhly a tou byl v měsíci
červnu výlet dětí, jako odměna za
končící školní rok. Děti navštívili
poutní místo Božího milosrdenství ve
Slavkovicích, poté je otec Jan pozval
na dobrý oběd v Novém Městě na
Moravě a výlet byl zakončen prohlídkou strašidelného zámku Draxmoor
v Dolní Rožínce. I přes nepřízeň počasí byli všichni velice spokojeni a naplněni nevšedními zážitky. Další událostí byla Pouť děkanátu Olomouc na
poutní místo Svatý Hostýn, taktéž
v měsíci červnu. Z farnosti byl vypraven zájezdový autobus a kdo se účastnil, má na co vzpomínat, protože
sv. Hostýn, který se několik let připravoval na letošní výročí 100 let od
korunovace sochy Panny Marie je
opravdu jiný a stojí za to ho navštívit.
Co nás čeká během podzimu? Jen
ve stručnosti. 6. října Hodová mše
v Ludéřově, 13. října Adorační den
farnosti, při kterém bude vystavena
Nejsvětější svátost oltářní, následovat
bude 1. listopadu Slavnost všech svatých a také Dušičková pobožnost na
hřbitově v Drahanovicích.
Závěrem přeje Pastorační rada
všem dětem úspěšné vykročení do
nového školního roku a jejich rodičům
trpělivost, ale především radost i s malých dílčích úspěchů svých dětí při
učení. Všem občanům přejeme pěkné
podzimní dny, slunečné a teplé babí
léto a především pokoj v rodinách
a spokojenost a lásku bližních v osobním životě.
Za Pastorační radu
Ing. Leoš Hausknecht

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Každému je asi jasné, že tento článek sestavuji z jednotlivých příspěvků
našich 4 sborů. Ale už nikdo neví, jaké
při tom mívám dilema - co napsat a co
vypustit tak, abych nestvořil román.
Rád bych popsal to velké množství
pěkných akcí a počinů našeho hasičstva a podělil se s vámi především
o pohodu a pěkné zážitky, které při
nich společně zažíváme. Bohužel mám
vyčleněný prostor, a tak se uchýlím
k popisu toho NEJ trošku ke statistice.
Hasičská soutěžní sezona začala
28. 4. okrskovým kolem v Loučanech.
Zde vítězně zazářilo družstvo žen
a mužů SDH Ludéřov. Odvezli si 4
poháry a především postoupili do kola
okresního. 2. místo vybojovali střížovští a 3. místo Drahanovice. Hasiči

SDH Lhota p/K. se této soutěže nezúčastnili.
Jen krátkou dobu po sportovním
klání vyrazily zásahové jenotky
k hašení velkých požárů. Drahanovičtí
29. - 30. 4. k rozsáhlému požáru lesa
u obce Vilémov a 30.4. v podvečer vyjela zásahová jednotka SDH Ludéřov
k hašení požáru lesa u Přemyslovic.
O požárech zřejmě víte z častých
relací našich médií. O zapojení našich
jednotek se už ale ví málo.
Odbočil jsem od sportu k zásahům
jednotek záměrně. Sport je součást
jejich všestranné přípravy k zásahům
všeho druhu.
Oficiální otevření sportovní sezóny
probíhá každoročně začátkem května
oslavou svátku sv. Floriána v Ludé-

řově. Na XVI. ročníku soutěže „O putovní pohár sv. Floriána“ dne 5.5. se na
startovní čáru postavilo 21 družstev.
Pohár vyhráli v kategorii M (muži)
SDH Odrlice, v kategorii Ž (ženy)
SDH Loučany, naše družstva skončila
následovně 4. místo M - Střížov,
5. místo M - Drahanovice, 13. místo
M - Ludéřov a 4. místo Ž - Ludéřov.
Je potřeba a bez nadsázky říci, že
svou soutěží ludéřovští nastavují každoročně vysokou laťku kvality přípravy a organizačního zajištění ostatním
SDH okresního sdružení.
Dne 9. června se vítězové okrskové
soutěže - družstva M a Ž ludéřovských
- zapojila v Přáslavicích do konaného
okresního kola. A vážení, i v tuto chvíli můžeme klidně smeknout klobouky
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a čepice před jejich sportovními výkony. Družstvo mužů je 3. nejlepší na
okrese a děvčata obsadila pěkné 6.
místo. Ještě rád připomenu fakt, že
naši hasiči nereprezentují pouze své
sbory, ale především naši obec a za to
jsme na ně také náležitě pyšní. Rád
uvedu soutěžní sestavy SDH Ludéřov:
- Martin Černý, Jakub Němčák, František Navrátil ml., Pavel Navrátil ml.,
Jan Palička, Tomáš Palička, Jan
Sklenák, Lukáš Navrátil. Družstvo
doplnili 2 bratři z Drahanovic - br.
Marek Švancara a Jan Řezníček, a velitel SDH Střížov - Martin Andrýsek.
-Kateřina Brijarová, Věra Hausknechtová, Pavla Menšíková, Anežka
Navrátilová, Eva Recová, Tamara
Vařeková, Maria Večeřová.
Pro úplnost uvádím ještě účast našich
sborů na hasičských soutěží jen v číslech (do 10.8.):
SDH Drahanovice: 5 soutěží, kde
vybojovali jednou 3. místo, tři 5. místa
a jedno 6. místo. Dne 25.6. se jejich
nové družstvo dětí zúčastnilo své první
soutěže.
SDH Střížov: 8 soutěží, z toho dvě 2.,
dvě 3., po jednom 4. a 5.místo a dvě do
desátého místa.
SDH Ludéřov muži: 11 soutěží, čtyři
1., dvě 2., po jednom 3. 4. a 5. místo a
zbytek čestná umístění.
SDH Ludéřov ženy: 7 soutěží, tři 1.,
jedno 2. a po jenom 4., 5. a 6. místo.
Své soutěže rovněž velmi dobře
připravili a zajistili střížovští – 14.
ročník o putovní pohár sv. Martina,
patrona Střížova v červnu.
Drahanovičtí 3. ročník soutěže o putovní pohár starosty obce v srpnu.
Nebudu a ani mi to nepřísluší hodnotit sportovní angažovanost našich
sborů. Ale rád děkuji všem sportovním
týmům za dobrou reprezentaci svých
sborů a obce na veřejnosti.
V měsíci květnu, jak je dlouholetou
tradicí, připravili lhotečtí hasiči hody
a v rámci toho různé soutěže pro děti
a dospělé. Při Setkání rodáků a přátel
Lhoty p/K dne 30.června drželi hlídky
u slavnostního ohňostroje a někteří se
zúčastnili mše za rodáky, svěcení nové
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vlajky a znaku.
Naše sbory uspořádaly množství
akcí jako taneční zábava v červnu a III.
Grill party s taneční zábavou v srpnu,
ve Střížově. Zde zároveň proběhly
soutěže pro mládež.
V Ludéřově pak taneční zábava při
pohárové soutěži v květnu a oslavách
MDD v měsíci červnu.
SDH Drahanovice se podílel na
přípravě a uskutečnění akcí, pořádaných obcí – v dubnu Pálení čarodějnic,
v květnu Den matek a v červenci
Hody, vše u Černé věže. Dále se pochlubil přebudovanou zbrojnicí a klubovnou na Dni otevřených dveří 19.5.
a v rámci akce Pohádková věž i ves
s TJ Sokol Drahanovice uspořádali
dětský den. V sobotu 25. 8. proběhla
soutěž o Putovní pohár starosty obce
Drahanovice.
Rád se zmíním množství odpracovaných brigádnických hodin většiny
našich sborů. Stovky hodin jsou na
kontě ludéřovských v rámci přípravy
svého 120. výročí založení sboru. Vzali to opravdu z gruntu. Celková údržba
areálu ve Vale s ořezem živých plotů
tují, dosev trávníků, úpravy okolí
Pomníku padlých, zhotovení nátěru
vstupní fasády hasičské zbrojnice,
údržba areálu hasičské hospody
„O třech savic“. V průběhu června
a července se ludéřovští nepotili jen
díky slunci, ale také náročné práci
spojené uskutečněním dotačního projektu „Úprava veřejného prostranství
v okolí hasičské zbrojnice v Ludéřově“. Jedná se zejména o výsadbu
rostlin, instalaci příslušného mobiliáře
a postavení nové sochy sv. Floriána
před hasičskou zbrojnicí. Dále zajistili
výsadbu třešní v biokoridoru Kolomazná pec.
Hasiči v Drahanovicích od začátku
jara brigádničí na pozemku za bytovkami v Drahanovicích, kde budují
zázemí pro soutěže a pořádání sborových akcí. Připravili terén, zaseli trávu
a další úpravy. Holá věta, skrývá však
velké množství práce a úsilí.
Střížovští dodláždili poškozené dno
koupaliště a vyřezali a odklidili asi 10
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stromů z náletu v jeho okolí a průběžně pracují na zlepšování zázemí ve
zbrojnici. Vyrobili kovová vrata, která
budou sloužit k uzavírání pódia za
kulturním domem. To bude přes zimu
sloužit jako sklad lavic a podobně.
Uplynulé období se bohužel neobešlo bez zásahů našich jednotek požární
ochrany. O likvidaci požárů jsem se
zmínil. Drahanovičtí vyjeli během
června a července ještě třikrát hasit
požáry v rámci obce a naši specialisti
na likvidaci nebezpečného hmyzu
v JPO Ludéřov zasahovali třikrát.
V krátkosti se zmíním o naší hasičské mládeži. Oddíl Vážky Střížov
předváděl požární útok na dětském
odpoledni, pořádaném SDH Ludéřov
a v současné době se intenzivně připravuje na soutěž Olomoucký drak
v měsíci září. O úspěších mladých
hasičů SDH Drahanovice jsem se již
zmiňoval.
No a v závěru vás seznámím a zároveň pozvu na nejdůležitější akce, které
ještě sbory plánují uskutečnit. Tou
největší je uspořádání oslavy 120 let
založení SDH Ludéřov s žehnáním
nové sochy sv. Floriána 1. září,
Loučení s létem pořádá SDH Lhota
p.K. (termín bude upřesněn), dne 8.9.
bude 3. ročník hasičské soutěže
„O putovní pohár veteránů SDH
Ludéřov“ a 15.9. se uskuteční 3.ročník
setkání veteránů - kozidechů s projížďkou do Náměště na Hané a soutěží
„O pohár kozího vzdechu“ SDH
Ludéřov. 29. 9. Burčáková veselice ve
Střížově.
V závěru také velmi rád děkuji za
podporu obce, které si velmi ceníme.
Všem sestrám a bratrům ve sborech
přeji hodně úspěchů a dobré pohody ve
sborech. A vám vážení čtenáři, děkuji
všem, kteří jste měli tu trpělivost
a článek dočetli do konce. Zachovejte
nám i nadále přízeň a užijte si v pohodě krásný zbytek léta.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci !
Ing. František Faltýnek
náměstek okrsku SDH Drahanovice
a starosta SDH Střížov
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120 let založení SDH
LUDÉŘOV
Dne 1. září 2012 si připomeneme 120 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v Ludéřově. Zakladatelem Sboru se
stal Tomáš Vičar, rolník a starosta obce. Mezi zakládajícími
členy byli zapsáni tito naši občané a zároveň představitelé
obce Ludéřova-Střížova: Tomáš Vitásek, Josef Loníček,
František Navrátil, František Zapletal, František Čech,
Tomáš Skokánek, František Vitásek, Tomáš Vičar, Josef
Heža a Franz Werberger. Počátky Sboru byly velmi těžké.
Nebylo peněz na zakoupení šatstva, ani hasičské výzbroje.
Proto si bratři hasiči museli pořídit ošacení na vlastní náklady. Obec zpočátku Sbor vůbec nepodporovala. Teprve roku
1908 darovala Sboru 50,- korun. Od roku 1910 už obec poskytovala na podporu Sboru 200,- korun, v roce 1914 byla
částka zvýšena na 300,- korun. Téhož roku zakoupil Sbor
novou stříkačku od firmy Smékal v Čechách u Prostějova za
2.700,- korun. Velmi dobrá spolupráce se odvíjela při hašení
nejrůznějších požárů v Drahanovicích mezi továrním
Sborem drahanovského cukrovaru a SDH Ludéřov. Díky
pohotovosti a námaze, kterou hasiči museli vynaložit při
zdolávání požárů lze děkovat, že ohně byly vždy omezeny
pouze na jednotlivé domy a nedocházelo k jejich rozšíření
na okolní stavení.
V roce 1920 se Sbor zúčastnil uvítání 6. československého pluku, vracejícího se ze Sibiře do Olomouce. Téhož roku
získali hasiči na veřejném cvičení a závodě na Nové Ulici
a v Holici 1. cenu, což potvrdilo kvalitu našeho Sboru.
Na vedoucích místech se dlouhá léta udrželi tito členové
Sboru: Tomáš Vitásek, Josef Skokánek a Jan Andrýsek. Do
roku 1922 se hasiči dobrovolného Sboru z Ludéřova účastnili hašení požárů v těchto obcích: Rataje 1x, Loučany 6x,
Náměšť 3x, Biskupství 3x, Drahanovice 5x, Ludéřov 4x,
Kníničky 1x, Lhota pod Kosířem 2x, Čechy 1x, Střížov 3x,
Těšetice 2x, Na Nové 1x, a 1x lesní požár.
Dne 13.7.1924 se v Ludéřově konal Župní sjezd hasičstva, kterého se zúčastnilo na 700 krojovaných hasičů.
Kromě požárního cvičení byla na Příhoně provedena i prostná se sekyrkami. V obecní kronice se dočteme, že při tomto
cvičení “bylo pozorovat značnou pohotovost a vyspělost
hasičů”.
Pokud bychom měli dále pokračovat ve výčtu aktivit
nejstaršího spolku v obci, který překonal všechny nástrahy
Rakousko-Uherské monarchie, 1. československé republiky,
dvou světových válek, totalitního komunistického režimu
a ve šlépějích a idejích svých předchůdců kráčí dál i v současnosti, nestačila by nám celá plocha
Obecního zpravodaje. Proto mi dovolte, abych vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Ludéřově co nejsrdečněji
pozval na oslavu 120 let jeho založení,
které si připomeneme dne 1. září 2012.
Více o historii ludéřovského Sboru
se dozvíte na výstavě, která proběhne
v sále Kulturního domu v Ludéřově.
Perlou bohatého odpoledního kulturního programu bude slavnostní žehnání
nové sochy sv. Floriána, kterou jsme
postavili před hasičskou zbrojnicí
v Ludéřově v rámci projektu “LudéřovÚprava veřejného prostranství v okolí
hasičské zbrojnice ve Vale”. Kéž nám
i všem občanům z Ludéřova, okrsku
č. 5 Drahanovice a širokého, dalekého
okolí sv. Florián pomáhá a chrání nás
před všemi živly a nástrahami všedního
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i svátečního dne. Zvláštní poděkování patří představitelům
obce Drahanovice za podporu a získání dotace z rozpočtu
olomouckého kraje ve výši 100.000,- Kč na zakoupení hasičského vozidla v celkové hodnotě 210.000,-Kč pro potřeby
zásahové jednotky SDH Ludéřov, které bude 1. září 2012
rovněž slavnostně požehnáno.
Pozvánka na oslavu 120 let založení SDH Ludéřov dne 1.
září 2012:
Program:
9.00 - Slavnostní valná hromada SDH Ludéřov v sále
Kulturního domu v Ludéřově za účasti hasičů
a pozvaných hostů
12.30 - Sraz hasičských Sborů ve Střížově u hasičské
zbrojnice
12.40 - Položení věnce k pomníku padlých ve Střížově
12.45 - Slavnostní průvod s dechovkou do Ludéřova,
do kroku vyhrává krojovaná slovácká kapela
“VLČNOVJANKA “
13.15 - Položení věnce k pomníku padlých z I. světové
války v Ludéřově
13.25 - Nástup Sborů před Hasičskou Zbrojnicí v Ludéřově
13.30 - Slavnostní mše svatá v ludéřovské kapli Panny
Marie růžencové. Hlavním celebrantem slavnostní
mše svaté bude P. Antonín Basler, kancléř arcibiskupství olomouckého a kanovník Metropolitní
kapituly u sv. Václava v Olomouci
14.30 - Žehnání nové sochy sv. Floriána, nového hasičského
vozidla zásahové jednotky SDH Ludéřov a výsadba
pamětní lípy ke 120. výročí založení SDH Ludéřov
15.00 - Vystoupení kapely “VLČNOVJANKA” v areálu
ve Vale v Ludéřově
15.30 - Ukázky požárních útoků
16.45 - Vystoupení dětského souboru mažoretek
17.00 - Vystoupení skupiny historického šermu “AKÁDA”
17.30 - 19.00 - Koncert skupiny “KABÁT REVIVAL”
20.00 - 12.00 - Taneční zábava se skupinou “VIA PABĚDA”
20.45 - Ohnivá šou skupiny “AKÁDA”
23.00 - Ohňostroj
Doprovodný program:
17.30 – 20.30 - Výstava z historie SDH Ludéřov v sále
Kulturního domu v Ludéřově
Výstava z historie SDH Ludéřov bude pro naše občany
v sále Kulturního domu v Ludéřově otevřena ještě v neděli
2. září 2012 v době od 14 do 17 hodin.
Ing. Pavel Navrátil,
jednatel SDH Ludéřov a starosta okrsku č. 5
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Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012
Ve školním roce 2011/12 fungovaly
na škole za velkého zájmu čtyři kroužky: výtvarný, sportovní, sportovně
taneční a kroužek tvořivý. Od pololetí
vznikl kroužek anglického jazyka,
který si děti také moc pochvalovaly.
Výborně pracovala pobočka ZUŠ
Litovel, paní učitelka Janečková připravila ve spolupráci s paními učitelkami ZŠ několik úspěšných kulturních
vystoupení k různým příležitostem
(Mikulášská besídka, Den matek, vystoupení pro důchodce).
Využili jsme možnosti odběru dotovaného školního mléka, který odebírala téměř polovina žáků. Všechny děti
se zapojily do projektu Ovoce do škol,
absolvovaly projekt Zdravé zuby,
zaměřený na péči o chrup a znalosti
v tomto oboru. Jejich zájem o ovoce a
zeleninu nebývale stoupl.
Pro rodiče jsme v listopadu uspořádali Den otevřených dveří, rodiče
s ukázkou výuky a prohlídkou školních prostor byli velice spokojeni.
Žáci 2.- 5. ročníku se zúčastnili
matematické soutěže Klokánek a Cvrček, pro žáky 5. ročníku to byla menší
rozcvička, protože další testování
v celorepublikovém rozsahu následovalo v měsíci květnu, kde si naši žáci
nevedli vůbec špatně, ba naopak. Byli
hodnoceni v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce s vědomostmi
v průměru na 75%.
Nejlepší žáci ve školním roce 2011/12:
1. ročník – Maxmilián Forman, Eliška
Snášelová, Kateřina Srovnalová
2. ročník – Martina Heinzová, Veronika Frýbová, David Kryl
3. ročník – Miroslav Srovnal, Filip
Látal, Patrik Novotný
4. ročník - Tereza Vychodilová, Eliška
Čecháčková, Radim Večeřa
Ale škola není jenom o učení, děti si
vyslechly (a aktivně se účastnily) vý-

chovného koncertu skupiny Marbo,
přijela za námi loutková divadla
s představením pro děti MŠ i ZŠ. Celá
škola navštívila v Olomouci HZS, také
jsme šli na exkurzy na Přírodovědeckou fakultu UP podívat se do
minizoo. Dvakrát ve školním roce celá
škola navštívila zámek v Náměšti na
Hané k příležitosti velikonočních svátků a ukázky tradičních řemesel, které
byly zastoupeny nejen slovenskými
řemeslníky, ale i místními šikovnými
lidmi, které potkáváme denně na vesnici.
Ve druhé polovině školního roku
všichni žáci absolvovali plavecký
výcvik, opět velmi úspěšně. Několik
začátečníků koncem roku přeplavalo
bazén bez pomůcek, pokročilí všichni.
Již tradičně byl uspořádán ve spolupráci s obcí na podzim i na jaře sběr
starého papíru, část nasbírali přímo
žáci, větším dílem přispěli občané.
Pracovníci obce zajistili svoz z vesnice
ke škole. Všem, kteří se zapojili do
sběrové akce děkujeme. Výtěžek ze
sběru papíru jsme použili na mikulášskou nadílku pro žáky, odměny pro
vítěze různých soutěží, doplatky na
jízdné, divadla, na soutěže a exkurze.
Pro žáky byly dále uspořádány
školní kolo recitační a dopravní soutěže. Žáci 4. roč. absolvovali dopravní
kurz zaměřený na cyklistiku, seznámili se se základními dopravními předpisy (zvládli zkušební testy), absolvovali
jízdu zručnosti. Den dětí strávili žáci
v areálu Lázně Slatinice, kde pro ně
byly přichystány různé soutěže a hry.
V každé třídě jsou umístěny koše na
tříděný odpad (papír, plasty, ostatní
směsný odpad a nápojové kartony),
všichni žáci se učí třídit odpad, učí se
znát, jak je důležité využívání druhotných surovin. Proto v rámci ekologické výchovy žáci 1. až 5. ročníku na-

vštívili ekologické centrum Sluňákov,
žáci se účastnili programu „Pojďme na
to od lesa“ a „Dobrodružství užovky
Žofky“, kde v lesním terénu plnili
úkoly ekologického rázu, aby ještě
lépe porozuměli přírodě.
Koncem školního roku proběhl
tradiční tentokrát společný výlet: žáci
1.-5. ročníku navštívili Mladečské
jeskyně a hrad Úsov.
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže
„Korálky do dálky“, která byla zaměřena na zlepšení životní situace dětí
v Ugandě. Žáci z výtvarného kroužku
a ŠD se také podíleli na výzdobě školy.
Během celého školního roku žáci
průběžně využívali počítačovou učebnu a pracovali s výukovými programy,
plnili zadané úkoly (vyhledávání
informací na internetu apod.), počítače
též v hojné míře využívali žáci školní
družiny. Učebny s interaktivními tabulemi žáci 3. - 5. třídy plně využívali
v různých předmětech.
Děti ze školní družiny během roku
s paní vychovatelkou uspořádaly několik větších odpoledních akcí, také byly
na krátkém výletě v dětském areálu
v Luběnicích a před Velikonocemi
navštívily družinu v Senici na Hané.
Účastnili se soutěže Farmář. Každý
měsíc ve školním roce měli žáci zpestření běžné výuky.
Závěr školního roku patřil bubnování pro radost. Bylo to takové velké
bouchnutí či zabouchnutí školních
dveří a přivolání prázdnin. Více informací včetně krásných fotek ze školních akcí najdete na našich webových
stránkách: www.skoladrahanovice.cz
každý měsíc ve školním roce měli žáci
zpestření běžné výuky.
Celý kolektiv školy přeje všem
občanům a žákům krásný zbytek léta.
Lenka Trávníčková,
ředitelka ZŠ a MŠ
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Myslivecké sdružení Drahanovice
Vážení spoluobčané,
další čtvrtletí uplynulo jako voda
a opět přichází nové číslo obecního
zpravodaje. Dovolte tedy, abych Vás
na několika málo řádcích seznámil
s aktuálním děním v Mysliveckém
sdružení Drahanovice.
Úvodem nesmím zapomenout na
zhodnocení naší tradiční červnové
kulturně-sportovní akce a to střeleb na
asfaltové terče. Střelecké soutěže se
letos zúčastnilo na tři desítky sportovních střelců z celého regionu a rovněž
účast návštěvníků z řad veřejnosti,
myslivců a příznivců brokové střelby
byla velmi uspokojivá. Celý den střelcům a návštěvníkům zpříjemňovalo
krásné slunečné počasí a pro labužníky
byla připravena řada specialit z naší
myslivecké kuchyně. Celá akce se setkala s kladným ohlasem a probíhala v
uvolněném a kamarádském duchu. Děkujeme za účast všem návštěvníkům.
Abych alespoň částečně navázal na
minulý článek, dovolím si Vám
v obrysech představit naší mysliveckou činnost v průběhu léta a začátku
podzimu.

Jak již bylo zmíněno, květen je
měsícem začátku doby lovu srnců
a i v letních měsících pokračujeme
v tzv. průběrném odstřelu srnců. Je
totiž naprostou prioritou, aby se do
letní říje dostali pouze kvalitní a dobře
geneticky založení jedinci. Červen je
potom měsíc začátku srnčí říje. Srnci
začínají být aktivnější ve vyhledávání
samic a ne zřídka jsou k vidění souboje
samců o samice. V červenci potom
srnčí říje vrcholí a je doprovázena typickými hlasovými projevy a namlouvacími rituály. A jelikož srnčí zvěř je
v našich českých honitbách nejrozšířenější, bývá srnčí říje nefalšovaným
mysliveckým svátkem a přináší řadu
krásných a nezapomenutelných loveckých zážitků.
Červenec a srpen je také obdobím
sklizně obilovin, která přináší velké
ztráty na životech zvěře a to hlavně
drobné. Proto ve spolupráci se zemědělskými podniky provádí myslivci
tzv. vyhánění zvěře. To probíhá na
plochách a polích, kde je aktuálně
plánována sklizeň a to při maximálním
možném personálním obsazení a za

použití loveckých psů.
Konec léta a začátek podzimu se
rovněž nese ve znamení zajišťování
krmiva pro nastávající zimu. Je nutné
zajistit kvalitní objemové krmivo
a dostatečné množství krmiva jadrného, zejména ječmene, ovsa, pšenice,
popř. kukuřice. S blížící se zimou také
nesmíme zapomenout na nutné opravy
či budování nových přikrmovacích
zařízení. Začátkem podzimu, když
jsou již z polí sklizeny téměř veškeré
plodiny, začínáme přikrmovat drobnou
zvěř, zvláště potom zaječí. Pro zajíce
po polích rozvážíme v pravidelných
rozestupech hromádky krmné či cukrové řepy, které jsou zdrojem energie
a vody a pro bažanty již začínáme do
zásypů předkládat jadrné krmivo.
Dnem 1. září začíná období lovu
samic a mláďat srnce obecného, tedy
srn a srnčat, v myslivecké mluvě označovaných jako tzv. holá srnčí zvěř.
Lov holé srnčí zvěře je potom velmi
specifický a časově náročný, ale o tom
více až v dalším čísle…
František Nemerád
Myslivecké sdružení Drahanovice

Z kopané. Postup se opět nezdařil…
Po kratší letní přestávce zveme
příznivce fotbalu na podzimní část
nového ročníku IV. třídy.
Bohužel z avizovaného postupu do
vyšší soutěže zbylo opět jen přání a po
velmi špatných výkonech v jarní části
kleslo naše mužstvo z prvního až na
třetí místo tabulky. A to se přitom na
začátku jara vyvíjelo vše výborně
a jednobodový náskok z podzimu se
postupně navyšoval až na 7 bodů.
Nutno dodat, že až na první zápas
s Královou, který jsme vyhráli 5:3,
jsme první polovinu jara hráli se soupeři ze spodních pater tabulky. Zlom
nastal v pátém jarním utkání, kdy jsme
prohráli doma s mužstvem Luké 0:2.
Od té doby jsme prohráli čtyři zápasy
v řadě a zvlášť zápasy v Pňovicích 4:0
a doma s Olešnicí 1:5, ukázaly, kde má
naše mužstvo největší slabiny. Jak
jsem psal už v minulém čísle zpravodaje, tréninková morálka našich hráčů
je dlouhodobě velmi špatná a v zimní
přípravě vše ještě vygradovalo. Přispěla k tomu i absence tréninkové
plochy, vzhledem k rekonstrukci našeho hřiště a také neshody s trenérem.
Zatímco mužstva Pňovic a Olešnice
trénují 3x týdně, u nás se mužstvo
nesešlo kompletní ani jednou za týden.
To se naplno projevilo právě v druhé
polovině jara, kdy nás všechna mužstva jednoznačně přehrávala už od 20
minuty, kdy našim hráčům začaly

docházet síly...
Zklámání v řadách hráčů nějak
necítím, cítím ale zklamání u našich
fanoušků a funkcionářů, kteří by si za
svoji podporu a obětavost vyšší soutěž
zasloužili.
Vzhledem k výše napsanému výbor fotbalového oddílu jmenoval pro
novou sezónu trenérem mužstva mužů
pana Josefa Pazderu, který si přivedl
některé nové hráče a zahájil s mužstvem letní přípravu. Rád bych mu
touto cestou popřál hodně štěstí a
pevné nervy, ať se mu podaří sestavit
kvalitní tým, který konečně vytvoří
dobrou partu a svým fotbalem bude
bavit sebe i diváky. Postup zůstává
naším cílem i nadále !
Pro podzimní soutěže jsme poprvé
přihlásili i naše nejmenší a to do kategorie mladších a starších benjamínků.
Mladší budou hrát zápasy ve skupině
s mužstvy Slatinic, Litovle a Nových
Sadů. Starší potom hrají s mužstvy
Slatinic, Náměště n.H. a Lutína.
Soutěže benjamínků se hrají turnajově
každý víkend v září. Na našem hřišti
se turnaj uskuteční 29. a 30.9.2012
od 10.00 hod.
Přijďte naše nejmenší podpořit.
Budou šťastní, že se Vám mohou předvést a ukázat, co se za první rok své
fotbalové kariéry naučili.
Ještě pár řádků k rekonstrukci
hřiště:

Administrativní záležitosti jsou již
uzavřené, proběhla úspěšně kolaudace
a nyní jen čekáme na proplacení dotace. Plochu hřiště pravidelně zavlažujeme, sečeme, hnojíme a provzdušňujeme. Do doby dokončení hřiště a v případě poruchy naší techniky sečení
zajišťujeme prostřednictvím pracovníků obce zdarma.
Usadili jsme branky a vybudovali
nové zděné střídačky. Ještě nás čekají
úpravy v šatnách a vymalování. Také
bychom chtěli pracovat na zkvalitnění
zázemí pro hráče a zejména pro diváky.
Bohužel jsme limitováni množstvím finančních prostředků, které
jsme schopni získat a tak vše nejde tak
rychle, jak bychom si přáli. Požádali
jsme např. o příspěvek na nákup laviček pro diváky kolem hřiště, ale Rada
obce tento neschválila z důvodu již
přidělených a vyčerpaných finančních
příspěvků z rozpočtu obce. Podali
jsme dvě žádosti o poskytnutí grantu
Nadaci OKD na zkvalitnění zázemí
pro hráče a vybudování dětského hřiště a také jsme neuspěli. Prostředky,
které každý rok získáváme, nám stěží
pokrývají náklady na vodu, elektřinu,
plyn, rozhodčí, autobusy, praní dresů,
pronájmy hřišť, údržbu hřiště atd.
Zkrátka provozní náklady na bezproblémový chod klubu. Sponzoři se po
špatných zkušenostech z minulosti

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Srpen 2012

také zrovna nepředhání a tak jsme rádi
za každou pomoc, i nefinanční...
V sobotu 28. července proběhlo
slavnostní otevření nově zrekonstruované hrací plochy za hojné účasti
našich fanoušků i ostatních návštěvníků. Slavnostní odpoledne zahájili
mladší benjamínci zápasem se soupeři
ze Slatinic, po nich hráli se stejným
soupeřem také benjamínci starší.
Tradicí se pomalu stává zápas benjamínků s jejich maminkami. Loni skončil zápas děti – maminky 5:5. Letos
děti zvítězily 7:6. Tento zápas se těšil
výrazné divácké kulise.
Program pokračoval vystoupením
tanečníků Zumby pod vedením Jarky
Krylové, kteří byli za skvělé představení odměněni bouřlivým potleskem.
Závěr odpoledne obstarali naši muži,
kteří sehráli zápas s mužstvem Těšetic
a v exhibičním tempu zvítězili vysoko
9:2. Celý slavnostní den byl zakončen
večerní taneční zábavou se skupinami
R.I.B. a Kabát revival.
Díky krásnému počasí se celá akce
velmi vydařila a všichni jsme si ji
náležitě užili.
I přesto, že jsme travnatou plochu
slavnostně otevřeli k užívání, ještě
rozhodně není v ideální „kondici“
a proto bych Vás chtěl požádat o shovívavost. Podzimní zápasy bychom
chtěli již odehrát na našem hřišti, ale
ne za každou cenu. V případě nepříznivého počasí se pokusíme domácí

zápasy přeložit, aby práce, která se
v našem areálu za poslední rok udělala
nepřišla vniveč. Tráva ještě není pevně
zakořeněná a mohlo by při neúměrné
zátěži dojít k jejímu zničení. A troufnu
si říct, že při našich finančních možnostech by bylo prakticky nemožné ji
uvézt do původního stavu.
Chtěl bych také apelovat na rodiče,
kteří navštěvují areál fotbalového
hřiště s dětmi, aby na své děti dohlédli.
Stalo se již několik úrazů, kdy děti
běhají během zavlažování po hřišti,
uklouznou a narazí do tyče branky.
Hřiště také pravidelně hnojíme a může
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tak hrozit ekzém nebo popálenina při
kontaktu s kůží. Mimo tréninky je
zatím vstup na hřiště stále zakázán!!!
Za brankou „pod lesem“ je dostatek
prostoru, který mohou děti využívat
a kde si mohou kopat.
Přál bych si, aby se nám podařilo v
budoucnu vybudovat takový areál, ze
kterého se budeme společně těšit,
budeme zde spokojeně trávit volný čas
se svými dětmi a bezpečně sportovat.
Přeji Vám krásný zbytek léta a na
viděnou na fotbale.
Ladislav Krampol
Předseda fotbalového oddílu

Rozpis utkání mužů podzim 2012
Drahanovice
Mladeč
Tršice
Drahanovice

– Náklo
- Drahanovice
- Drahanovice
– Grygov

So 29.9. 16.00 hod.
Ne 7.10. 15.30 hod.
Ne 14.10. 15.00 hod.
Ne 21.10. 15.00 hod.

K připravované stavbě rozhledny
na Velkém Kosíři.
Sdružení obcí Mikroregion KOSÍŘSKO si Vás dovoluje
oslovit s prosbou o příspěvek do veřejné sbírky na výstavbu
rozhledny na Velkém Kosíři. Připravovaná stavba rozhledny na Velkém Kosíři se stala výzvou a záležitostí, na které
mají zájem nejen obce MK, ale také široká veřejnost
a v neposlední řadě i nejvyšší orgán našeho kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 3 mil Kč
dotace na významný projekt Olomouckého kraje – výstavbu
rozhledny na Velkém Kosíři.
Realizace rozhledny přispěje k zatraktivnění Hanáckyho
Mont Blankô, ke zvýšení zájmu o náš region i ke zvýšení
turistického ruchu.
Jsme velmi potěšeni zájmem o výstavbu rozhledny na
Velkém Kosíři. Obce Mikroregionu KOSÍŘSKO jsou
odhodlány soustředit všechny své síly na její výstavbu
a podle výsledků výběrového řízení jsou připraveny zahájit
stavbu na přelomu měsíců září/října 2012.
Prosíme a vyzýváme i Vás – zapojte se.
Těšíme se na společnou realizaci této zajímavé stavby
našeho regionu a věříme ve finanční podporu.
Za starosty obcí MK Hana Rozsypalová

předsedkyně Mikroregionu KOSÍŘSKO

Majetín
Drahanovice
Slatinice
Drahanovice

-

Drahanovice
Vilémov
Drahanovice
Luká

ROZHLEDNA
VELKÝ KOSÍŘ
www.velkykosir.cz

15.30 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.

⁓vat潰 luk⁓lá摥 ek

2. 9.
9.9.
16.9.
23.9.

SBÍRKA

Ne
Ne
Ne
Ne
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Pěstitelská pálenice

U Jadrníčků
v Náměšti na Hané

Svatava PAPICOVÁ
Jitka HABERLANDOVÁ
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oznamuje pěstitelům,
že přijímá objednávky na pálení
pro sezónu 2012 – 2013.
Nyní můžete pálit až 650 litrů najednou.
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Příjem objednávek na
tel. č. 608 765 897
nebo přímo v pěstitelské pálenici.
Komenského č. 318, Náměšť na Hané

