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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
všechny Vás zdravím v období
adventu a přípravy na oslavu Vánoc.
Přeji Vám co nejkrásnější prožití těchto dní.
Na tomto místě našeho zpravodaje
Vás vždy informuji o nejdůležitějších
rozhodnutích zastupitelstva a o jejich
plnění. Od posledního vydání zpravodaje se zastupitelstvo sešlo dvakrát
a rozhodovalo o prodeji pozemků,
nákupu pozemků, o změně svozové
společnosti na odvoz odpadu, o uložení 7 milionů Kč na termínované vklady pro zajištění financování splaškové
kanalizace. Schválilo obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za
„odvoz odpadů“ a o místním poplatku
ze psů. Všechna letošní zasedání
zastupitelstva probíhala korektně ve
vysoce pracovní atmosféře. Dovolte,
abych Vámi zvoleným zastupitelům
poděkoval za jejich dobrý profesionální přístup k jednání i plnění předsevzatých úkolů. Zvlášť bych ocenil
a vyzvedl práci všech členů rady obce.
Nyní bych Vás rád informoval
o plnění nejdůležitějších investičních
úkolů. Ten Vámi nejsledovanější je
ČOV a splašková kanalizace. Jak jsem
již informoval v minulém čísle zpravodaje, byla 3. 8. 2012 podána žádost na
SFŽP-OPŽP o přidělení dotace. Tato
byla zaevidována a k dnešnímu dni
jsme obdrželi akceptační číslo, což
znamená, že žádost postoupila do
dalšího kola ,,bez ztráty kytičky''.
O dalším postupu Vás budu informovat v příštím čísle a doufám, že to
budou informace příznivé. Postup v
případě úspěchu bude, že v roce 2013
zpracujeme prováděcí dokumentaci,
zajistíme stavební povolení a provedeme výběr dodavatele.
Další významnou investiční akcí je
zasíťování pozemků "Za kapličkou"
v Drahanovicích. V zimním období
bude zajištěno stavební povolení,
vybrán dodavatel, proveden průzkum
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Nová socha svatého Floriána
před hasičskou zbrojnicí v Ludéřově

prodejnosti jednotlivých parcel. Pokud
bude dostatek vážných zájemců budou
parcely zasíťovány a rozprodány jednotlivým zájemcům a finanční prostředky použity na budování splaškové
kanalizace. Také úpravy v parku
u hasičské zbrojnice jsou ukončeny,
dotace vyúčtována a chtěl bych věřit
tomu, že někteří řidiči si přestanou pod
slovem PARK představovat parkoviště. Byla provedena výměna oken na
poště, nátěr okapů, svodů a parapetů.
V kulturních domech ve Střížově
i v Ludéřově byla dokončena plynofikace všech místností plynovými topidly WAF. Začátkem září byly domácnostem, které měly zájem předány
k užívání kompostéry, na které jsme
obdrželi dotaci přes Mikroregion

Kosířsko. Věříme, že kompostováním
se sníží procento biologicky rozložitelného odpadu, který doposud plnil
popelnice. Mikroregion Kosířsko byl
v letošním roce úspěšný ještě v jedné
žádosti o dotaci a to na výstavbu rozhledny na Kosíři. Ta byla zahájena
v říjnu a práce postupují podle harmonogramu. Stavba by měla být dokončena v květnu. Ještě jednou bych z tohoto místa rád požádal Vás občany,
podnikatele, neziskové organizace,
příznivce turistiky a sportu o finanční
podporu této investiční akce.
Dotace na nákup devítimístného
automobilu pro SDH Ludéřov, kterou
nám poskytl Olomoucký kraj byla profinancována a auto Opel Vivaro je již
koupeno. I vysílačky podpořené Olo-
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mouckým krajem byly zakoupeny a na
taktickém nočním cvičení všech zásahových jednotek SDH odzkoušeny. Na
tomto místě bych rád poděkoval všem
organizátorům i účastníkům tohoto
cvičení, které proběhlo v náročných
povětrnostních podmínkách a plně
splnilo svůj účel. Určitě není jednoduché vést vodu z vodní nádrže ve Střížově až na mysliveckou chatu u Svatopluka a ještě potmě. Cvičení dokázalo
dobrou připravenost našich zásahových jednotek a já jim jménem vedení
obce děkuji za dobrou kvalitní práci.
Poděkování a podporu nás všech
zaslouží i oddíl kopané a to nejen za
výborné výsledky v podzimní části

soutěže nebo za zajištění nové hrací
plochy a úpravy celého areálu, ale
hlavně za jejich příkladný přístup
k práci s dětmi.
V posledním čísle našeho zpravodaje jsem zval všechny seniory na seniorské posezení pod Černou věží, ale
z důvodu špatného počasí se toto konalo v kulturním domě ve Střížově.
Poděkování za rychlý a operativní
přístup k zajištění tohoto posezení si
zaslouží všechny členky SPOZ, které
vše zvládly tak, že koncert paní
Simonové i skupiny ,,OL. jam“ se
velice líbil a celé odpoledne proběhlo
v pěkné atmosféře.
Vážení spoluobčané závěrem bych

rád ještě jednou poděkoval za dobrou
práci v uplynulém roce všem členům
sborů dobrovolných hasičů, všem
sokolům, myslivcům, členům občanského sdružení ,,U nás“, všem členkám SPOZ. Za vše co udělal v uplynulém roce pro naše děti, si poděkování
zaslouží také celý učitelský sbor.
Děkuji všem správcům kulturních
domů, knihovnicím, kronikáři a všem
pracovnicím obecního úřadu. Závěrem
přeji všem krásné, ničím nerušené
prožití svátků vánočních, do nového
roku 2013 hodně zdraví, štěstí, pohody
a úspěchů jak v pracovním tak společenském životě.
Ivo Richter, starosta

Nové obecně závazné vyhlášky obce
Zastupitelstvo Obce Drahanovice schválilo v prosinci
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, místní poplatek ze
psů a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V OZV ze psů rozhodlo vedení obce navýšit místní
poplatek za jednoho psa na 150,- Kč a za každého dalšího
200,- Kč.
Dnem 1. 7. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, která se vztahuje k zavedení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 1.1.2013.
Novelou zákona se změnil okruh poplatníků, který byl
rozšířen o tři kategorie cizinců a o majitele bytů a rodinných domů určených k individuální rekreaci. Byla vypuštěna kategorie nemovitosti „sloužící“ k individuální rekreaci,
zpoplatňují se všechny nemovitosti. Došlo ke zvýšení druhé
části sazby poplatku z 250,- Kč na 750,- Kč. První část
sazby poplatku až 250,- Kč zůstala nezměněna.
Výňatek z OZV č. 3/2012 místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce.
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; máli ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo

bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 480,- Kč a je tvořena:
a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 480,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily 940.757,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 940.757,- děleno 1897 (1692 počet osob s pobytem na území obce + 205 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu) = 496,- Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 480,Kč.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny
vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Osvobození
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník, který je v příslušném kalendářním roce
nezaopatřeným dítětem a který má nejméně tři starší
nezaopatřené sourozence žijící s ním ve společné
domácnosti,
b) poplatník, který je v příslušném kalendářním roce po
dobu nejméně 10 měsíců kalendářního roku, za který
se poplatek platí, na pracovním nebo studijním pobytu
v zahraničí.
c) poplatník, který je celý příslušný kalendářní rok, za který se poplatek platí, ve výkonu trestu odnětí svobody.

Prosinec 2012

Jak už jste určitě zaregistrovali došlo ke změně svozové
firmy na komunální odpad. Vedení obce od této skutečnosti
očekává snížení nákladů na svoz odpadů. Připomínáme
občanům, že firma bude vyvážet od domů pouze nádoby
určené na svoz TDO tj. popelnice ne žádné pytle, krabice.
Opět apelujeme na chatařské a zahrádkářské osady, kde
tvoří velkou a nezanedbatelnou částku v odpadech, vývoz
kontejnerů. Jde o nezodpovědné občany, kteří kontejnerů
využívají k odložení všech druhů odpadu. To i přesto, že 2x
ročně mohou odložit a zbavit se nebezpečného a objemného
odpadu.
Občané do kontejnerů odkládají úplně všechno.
Neustále opakujeme, že kontejnery jsou určeny pouze
na odpad vytvořený v domácnosti chaty, chalupy, ne
k likvidaci trávy, větví, jablek a dalších věcí. Nejhorší
stav je v zahrádkách v Drahanovicích jak je vidět na fotografii.
Žádáme opětovně občany, aby pytle s plasty a tetrapaky
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dávali na sběrná místa pouze těsně před svozem a ne druhý
a další den po vývozu.
Termíny výběru místního poplatku pro rok 2013 budou
uveřejněny jarním vydání obecního zpravodaje.
Vladislava Stejskalová

Rozúčtování nákladů na svoz a uložení netříděného odpadu za rok 2011 pro stanovení pohyblivé
části poplatku na nakládání s komunálním odpadem za jednu fyzickou osobu pro rok 2013
Uložení směsného
Poplatek za
komunálního
uložení odpadu
Množství
Celková
Doprava Manipulace
dle zákona
DPH
odpadu odpadu na skládku
částka
Základní sazba
185/2001 Sb.,
v tunách
za měsíc
584,- Kč/tuna
500,- Kč/tuna
22,95
23,95
23,25
45,70
34,25
35,40
30,05
27,55
37,80
55,05
34,70
33,40
404,05

Množství
Jen
kontejnery odpadu
v tunách
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Únor
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Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
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1,25
2,25
1,50
5,25
10,25
3,975
8,70
11,675
6,30
8,55
12,45
6,35
78,50

13.403,13.987,13.578,26.689,20.002,20.674,17.549,16.089,22.075,32.149,20.265,19.506,235.966,-

11.475,11.975,11.625,22.850,17.125,17.700,15.025,13.775,18.900,27.525,17.350,16.700,202.025,-

6.720,4.620,4.500,10.680,7.860,7.890,6.270,7.860,6.660,9.390,7.920,8.580,88.950,-

5.810,5.040,4.830,8.470,5.460,7.070,6.160,5.250,5.285,6.440,5.460,6.440,71.715,-

2.593,2.365,2.291,4.584,3.332,3.563,2.998,2.920,3.402,4.798,3.364,3.452,39.662,-

Uložení směsného Poplatek za
komunálního uložení odpadu
Počet
Doprava Manipulace
vyvezených odpadu na skládku dle zákona
kontejnerů Základní sazba 185/2001 Sb.,
584,- Kč/tuna 500,- Kč/tuna
1
1
1
2
4
2
1
3
3
3
4
2
27

730,1.314,876,3.066,5.986,2.321,5.081,6.818,3.79,4.993,7.271,3.708,45.843,-

625,1.125,750,2.625,5.125,1.988,4.350,5.838,3.150,4.275,6.225,3.175,39.251,-

1.368,2.812,2.736,7.220,11.134,4.218,2.736,6.726,7.980,6.878,10.944,5.548,70.300,-

300,500,800,1.700,2.600,1.200,500,1.600,1.500,2.000,2.200,1.200,16.100,-

40.001,37.987,36.824,73.273,53.779,56.897,48.002,45.894,56.322,80.302,54.359,54.678,638.318,-

DPH

Celková
částka
za měsíc

240,462,441,1.198,1.972,774,832,1.514,1.316,1.387,2.042,1.046,13.224,-

3.263,6.213,5.603,15.809,26.817,10.501,13.499,22.496,17.625,19.533,28.682,14.677,184.718,-
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Kompostéry

Kalendář svozu odpadů na rok 2013
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Na základě ankety mezi občany, zda
by měli zájem o kompostér, který by
využili na svých zahradách se obec
Drahanovice zapojila do projektu
„Vybavení obcí Mikroregionu Kosířsko kompostéry na rozložitelný
odpad“. Do projektu se ještě zapojili
obce Mikroregionu Kosířsko a to
Lutín, Slatinice, Těšetice, Slatinky,
Luběnice a Ústín.
Koncem roku 2011 byl projekt
schválen a na jaře 2012 proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů.
Koncem srpna kompostéry dodala
obchodní firma Elkoplast CZ ze Zlína.
Výrobcem kompostérů je firma Container Trading WFW z Rakouska.
Obce Slatinice a Slatinky obdržely
v rámci projektu ještě štěpkovače
větví.
Dodané kompostéry byly během
měsíce září zapůjčeny občanům na pět
let a poté budou bezplatně převedeny
do jejich vlastnictví na základě smlouvy o výpůjčce. Každý, kdo obdržel
kompostér, hradil formou peněžního
daru na údržbu zeleně naší obce částku
10 % z jeho celkové ceny. Tyto peněžní prostředky se tak vrátily obci do
rozpočtu, ze kterého byla hrazena
desetiprocentní účast Obce Drahanovice na uvedeném projektu.
Plastový kompostér je odolný povětrnostním vlivům, což zaručuje jeho
vysokou životnost. Zužitkováním
přírodního odpadu šetříte životní prostředí a zároveň podpoříte ekologické
zpracování biologicky rozložitelných
odpadů. Výhody z kompostování:
získáte hnojivo pro květiny, zeleninu
i pokojové rostliny zdarma. Budete se
podílet na zachování přirozeného
koloběhu živin v přírodě. Do kompostéru můžete dávat jádřince, pecky,

49
50
51
52
1

svoz TDO

svoz plastů a tetrapacků(pytle)

odpad z ovoce, listy a nať ze zeleniny,
odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky vajíček, slupky citrusových plodů
a jiného ovoce, zbytky pečiva a obilnin, kávový a čajový odpad. Ze zahrady patří do kompostu posekaná tráva,
listí nebo ořezané větve stromů.

1
8
15
22
29

státní svátky

Věříme, že kompostováním snížíte
objem odpadu v rámci obecního svozu, který by se jinak dostal na skládku.
Likvidace bioodpadu nezatěžuje obecní pokladnu ani občany a přitom přináší užitek.

ČINNOST RADY OBCE v období od 17. 9. do 3. 12. 2012
Zdravím všechny čtenáře a myslím, že není ani potřeba
podpisovat činnost rady dlouhým úvodem, ale rovnou přejdu
k výčtu toho nejdůležitějšího, co rada projednávala.
Podrobnosti o důležitých krocích rady a událostech najdete
v úvodníku starosty obce.
Říjen
Rada schválila:
l
Smlouvu o o dílo č. 12-T022 uzavřenou mezi obcí a zhotovitelem Provod inženýrské spol.s.r.o. V Podhájí 226/28,
Ústí n/L o napojení nového vrtu HVD-3.
l
Záměr obce prodat pozemky p.č. 250/69, 250/70, 250/18,
250/71 k.ú. Drahanovice.
l
Prořez dřevin, rizikové kácení na obci zajistí firma
Ing. Kubík Petr, Dalimilova 50, Olomouc.
l
Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 597/3, k.ú.
Drahanovice manželům Romanovým, Drahanovice 145 na
základě jejich žádosti.
l
Rozpočtové opatření č.7/2012.

l
Výsledek jednání výběrové komise na uložení finanční
hotovosti obce ve výši 4 mil Kč takto: ČSOB vklad 2 miliony
Kč, Fio banka a.s. vklad 2 miliony Kč.
l
V současné době uloženou částku ve výši 3 milionu Kč
uloženou na termínovém vkladu u Volksbank ponechat na
dalších 6 měsíců.

Listopad
Rada schválila:
l
Smlouvu o podmínkách napojení a spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní číslo 1312000637/153272. Celková kupní cena za
PZ činí 662.000,- Kč.
l
Složení inventarizačních komisí.
l
Smlouvu o dílo - Doprojektování plynových přípojek ZTV
pro rodinné domy v Drahanovicích. Zhotovitelem je společnost A- projekt plus v.o.s., Dobromilice 330.Cena za dílo činí
7.500,- Kč.
l
Úhradu pronájmu hřišť a tělocvičen pro hráče fotbalového
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oddílu TJ Sokol v období od 12.11. 2012 do 31.12. 2012. do
výše 15.000,- Kč.
l
II. setkání Hanáků ve Střížově - poskytnutí částky 1.000,Kč na občerstvení.
l
Záměr obce odkoupit pozemek č. 729/157, k.ú. Ludéřov
za KD Střížov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových za cenu 43.000,- Kč.
l
Kupní smlouvu na koupi devíti místného auta Opel Vivaro
pro JPO SDH Ludéřov, celková cena za vozidlo činí
201.000,- Kč.
l
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12-T026 “ ČOV a stoková síť“.
l
Rozpočtové opatření č. 8.
· Mandátní smlouvu uzavřenou mezi obcí a J. Zouharem pro
zajištění stavebního povolení Na ZTV pro RD v lokalitě
Za kapličkou, celková cena za dílo činím 41.880,- Kč včetně
DPH.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Prodej části pozemku p. č. 1033/1, k. ú. Ludéřov o výměře
cca 70m2, za cenu 50,- Kč/m2 Marii a Rajmundu Brijarovým.
l
Prodej části pozemku p.č. 597/3, k. ú. Drahanovice o výměře cca 70m2, za cenu 50,- Kč/m2 manželům Aleně a Janu
Romanovým, Drahanovice, č.p. 145.
l
Prodej pozemků p. č. 250/69, 250/70, 250/18, 250/71 k. ú.
Drahanovice o výměře cca 619 m2, za cenu 50,- Kč/m2 manželům Miroslavu a Yloně Fucimanovým, Jílová 505/39,
Olomouc.
l
Nákup části pozemku p. č. 307/3 o výměře 56 m2 k. ú.
Drahanovice od Ing. Břetislava Švece, Hornická 3011/47,
Moravská Ostrava, za cenu 50,- Kč/m2.

části pozemku p. č. 307/5 o výměře 15 m2 k. ú.
Drahanovice od Pavla a Věry Řezníčkových, Drahanovice
za cenu 50,- Kč/m2.
l
OZV č.2/2012 o místním poplatku ze psů.
l
OZV č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
l
Záměr obce odprodat část pozemku p. č. 305/4 k. ú. Lhota
p/K o výměře cca 675 m2 určenému k rekreačním účelům
Karlu Čertanovskému.
l
Nákup

Prosinec
Rada schválila:
l
Plán inventur na rok 2013.
l
Nabídka Stanislava Loserta na zpracování žádosti o dotaci
na zpracování územního plánu, nabídková cena za zpracování žádosti je cca 12.000,- Kč.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Příspěvek obce do rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok
2013 ve výši 169.700,- Kč (100,-Kč na obyvatele).
l
Nákup pozemku p. č. 729/157, k. ú. Ludéřov, který je
oddělen od pozemku p.č. 729/18 k. ú. Ludéřov od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 43.000,Kč.
l
Finanční vyrovnání nákladů na opravy prostor restaurace
ve Lhotě p/K se společnosti Agentspol s.r.o., zastoupenou
Lenkou Stratilovou, Lhota p.K. 67 ve výši 200.000,-Kč formou darovací smlouvy.
l
Pravidla rozpočtového provizória na rok 2013.
Ing. František Faltýnek, místostarosta obce

Akce SPOZ:
16. 8. 2012 diamantová svatba – 60 let společného života
Zdeňka a Jan Halákovi, Ludéřov
2. 9. 2012 IX. Setkání seniorů – KD Střížov
koncert Yvetty Simonové a vystoupení mladé
skupiny „Ol. jam“ z Olomouce

6.10.2012 zlatá svatba – 50 let společného života
Blažena a Jindřich Paličkovi, Lhota p. Kosířem
21.10.2012 vítání občánků
- Josefína Ambrožová, Drahanovice
- Štěpán Beníček, Drahanovice
- Petr Olah, Drahanovice
- Radek Kameníček, Drahanovice
- Jan Moudrý, Drahanovice
- 27.10.2012 zlatá svatba – 50 let společného života
Rostislav a Drahomíra Večeřovi, Střížov
- 02.11.2012 zlatá svatba – 50 let společného života
Miroslav a Marie Koupilovi, Střížov
- 01.12.2012 Aranžmá v době adventu - KD Střížov
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Krátké ohlédnutí za uplynulou sezonou 2012 na Černé věži a její
poslední akcí,
jíž bylo ve středu 5.12. 2012 „Rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášem“. Ten letos vkráčel do areálu Černé věže s krásným rusovlasým andělem a třemi čerty. Děti, které byly
odvážné a přistoupily k Mikuláši, v jehož blízkosti se pohybovala již zmiňovaná čertiska, dostaly za odměnu velkou
čokoládovou figurku Mikuláše, anděla nebo čerta. Mrazivé
zimní počasí přilákalo ke stánkům s teplými nápoji jak děti,
pro které byl připraven malinový čaj, tak dospěláky, kteří se
mohli zahřát svařeným červeným vínem nebo lahodnou
medovinou. Stromeček, který byl Mikulášem rozsvícen
v blízkosti Černé věže, zde bude vytvářet sváteční atmosféru
po celý zbývající adventní čas, přes vánoce až do nového
roku.
Černá věž letos ve svých prostorách přivítala 1499
návštěvníků. Naši chráněnou kulturní památku si přijeli prohlédnout lidé z nejrůznějších koutů naší vlasti – např.
z Mochova, Říčan či Berouna u Prahy, Znojma, Krnova,
Hradce Králové, Písku, Pardubic, Pelhřimova, Milevska,
České Lípy, Nového Boru a také z matičky našich měst –
Prahy. Ze Slovenska to pak byli návštěvníci žijící
v Bratislavě, Štúrovu a Bardejově. Černou věž dále obdivovaly tři turistky z Ruska – Moskevské oblasti, turistka z polské Wroclavi i turisté z Německa. Nejvzdálenějším návštěvníkem Černé věže byl v letošním roce pan Eduardo Sato,
žijící v brazilském Sao Paulu.
V areálu pod Černou věží byly letos oddány dva páry. Ve
výstavní galerii v nejvyšším patře věže mohli návštěvníci
obdivovat v průběhu sezony postupně: fotografie národních
parků USA, archeologické nálezy ze Smržic a okolí, fotografie z krajiny za polárním kruhem či soukromou sbírku elektronek. Také všechny kulturní akce pořádané letos v areálu
pod Černou věží byly zdařilé a počasí jim přálo. Pouze IX.
Setkání seniorů bylo pro nepřízeň počasí přesunuto do kulturního domu ve Střížově. Paní Yvetta Simonová, která byla
hlavním bodem programu pro seniory, ale i tak zanechala

v divácích hluboký kulturní zážitek.
Všem návštěvníkům a občanům přeji krásné prožití vánočních svátků, v nadcházejícím novém roce pevné zdraví,
radost, pohodu a spokojenost v osobním i pracovním životě.
Jana Cilečková

Tříkrálové koledníky potkáte již počátkem ledna
Ve dnech 1. - 13. ledna 2013 bude
v našem regionu opět probíhat tradiční
Tříkrálová sbírka. V naší obci proběhne koledování v termínu 6. - 13. ledna
2013. Přesný termín bude vyhlášen
obecním rozhlasem. Navštíví Vás koledníci s přáním požehnání do nového
roku a s poselstvím, že (navzdory
všem nepříznivým okolnostem našeho
života) s narozením Ježíše Krista
máme naději. Svým darem pomáháte
mnoha lidem tuto naději naplňovat.
Budete-li chtít prožít závěr letošních
Vánoc s hudbou, přijměte prosím pozvání na Tříkrálový koncert, který toto
koledování letos opět završí. Bude se
konat 13. ledna 2013 v 18.00 hod.
v sále Reduta Moravské filharmonie
Olomouc. Účinkovat budou žáci a pedagogové ZUŠ Žerotín a Konzervatoře
Evangelické akademie.
V roce 2012 v rámci Tříkrálového
koledování jste Vy, naši dárci, věnovali celkem 1.086.333 Kč.

35 % z této částky se rozdělilo na projekty Charity Česká republika a Arcidiecézní charity Olomouc.
65 % z této částky se vrátilo do místa,
kde se koledovalo, a rozdělilo takto:
2 % z celkové částky šly do "nouzového fondu" farních a oblastních charit
olomoucké arcidiecéze, který slouží na
pomoc rodinám a jednotlivcům ve
vážných existenčních krizích. 5 %
z celkové částky šlo do krizového
fondu, který vznikl solidaritou farních
a oblastních charit olomoucké arcidiecéze za účelem pomoci charitám, jež
se ocitnou ve vážné existenční krizi.
58 % z celé sbírky rozdělila Charita
Olomouc na tyto projekty:
573.747,- Kč bylo použito na projekt
Rozvoj a kvalita služeb pro seniory

a lidi s tělesným handicapem, který
zahrnuje pečovatelskou službu (službu
sociální) a ošetřovatelskou službu
(službu zdravotní). 50.000,- Kč na tzv.
"Přímou pomoc rodinám a jednotlivcům", kteří jsou v naléhavé, tíživé
životní situaci a nemohou ji vlastními
silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout. 15.000,- Kč na provoz Střediska
SOS pro vzájemnou pomoc občanů,
které s Charitou Olomouc již dlouhá
léta spolupracuje, a to tím, že pomáhá
zajišťovat zejména oděvy a obuv pro
lidi bez domova.
Podrobnosti o koledování, jeho
přesné termíny i různé zajímavosti
naleznete na www.olomouc.charita.cz,
facebookovém profilu Charity Olomouc nebo v římskokatolických kostelech olomouckého děkanátu. Informace vám také poskytnou místní koordinátoři sbírky (pí Vychodilová).
Za Vaši solidaritu s lidmi v obtížích
Vám srdečně děkujeme!
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Hanácká písnička
V sobotu 24. listopadu se v KD
ve Střížově uskutečnil 2. Koncert
hanáckých písniček. Pod vedením
pana učitele Zdeňka Kroutila zazpívalo 9 písniček 8 dětí školního věku
a skupina Skřevani.
Ve druhé části koncertu zazpívala
7 hanáckých písniček skupina zpěváků ze Senice na Hané. Během programu jsme také vzpomněli na operního
pěvce pana Valentina Šindlera, tvůrce a představitele stréčka Matěja
Křópala z Břochovan.
Strávili jsme ve Střížově příjemné
odpoledne a všichni jsme odcházeli
spokojeni.
Ludmila Přikrylová

Aranžmá v době
adventu
Byla sobota 1. prosince odpoledne
a venku bylo příjemně, svítilo sluníčko. I přesto jsme se sešli ve Střížově na
dalším tvoření všeho, co souvisí s tímto předvánočním časem.
Členky SPOZ znovu zorganizovaly
a připravily další aranžmá v době
adventu. Paní Jaroslava Faltýnková
nám ukázala tradiční i nové nápady na
vyzdobení bytu, oken a nabídla velkou
spoustu ozdob a svíček. Účast byla
velká. Sál ve Střížově byl zcela zaplněný a návštěvníci velcí i malí, z blízka i z daleka tvořili s nadšením a zápalem. Některé ženy, či dívky se přišly
podívat, načerpat inspirace, popovídat
si s lidmi, které dlouho neviděly,
okusit svařené víno, které se zde prodávalo.
Celé odpoledne se vydařilo a všechny tak nadchlo, že se už těší a přislíbily
účast na jarním tvoření v Ludéřově.
Za členky SPOZ děkuji všem, kteří

jste přišli v tom předvánočním čase si
připomenout, co dovedou, načerpat
inspirace a popovídat si. Přeji všem za

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
„Bůh viděl, že všechno, co učinil,
je velmi dobré…“ (Gen 1, 31)
Pro „Betlémské světlo“ si můžete
přijít a přinést si ho do svých domovů v pondělí 24. prosince od 12:00
do 13:30 hodin do farního kostela sv. Jakuba a
poté po celou dobu vánoční vždy před začátkem
mše svaté a nebo po jejím ukončení.
Římskokatolická farnost Drahanovice

SPOZ krásné a klidné Vánoce a šťastný a spokojený nový rok 2013.
Mgr. Iva Psotová, předsedkyně SPOZ

J

ežíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že
nás má Bůh rád, že u něho – na rozdíl od nás lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný... A to je
vlastně důvod vánoční radosti a kořen
téměř všech věcí, které se o Vánocích
staly zvykem a tradicí.

Ať Pán naplňuje vaše srdce o Vánocích
i po celý rok 2013.
Za to se modlím a k tomu vám žehnám.
administrátor Římskokatolické
farnosti Drahanovice
P. Jan KULÍŠEK
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Pořad bohoslužeb v době vánoční
pondělí 24.12.
úterý 25.12.
pátek 28.12.
sobota 29.12.
neděle 30.12.
úterý 1.1.
pátek 4.1.
neděle 6.1.

20:00
7:30
16:00
14:00
7:30
7:30
16:00
7:30

„Půlnoční“
Slavnost Narození Páně
Svátek Svatých mláďátek
Žehnání nového elektrického pohonu zvonu
Svátek Svaté rodiny
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
první pátek v měsíci
Tři králové

farní kostel Drahanovice
farní kostel Drahanovice
farní kostel Drahanovice
kaple sv. Bartoloměje v Kníničkách
farní kostel Drahanovice
farní kostel Drahanovice
farní kostel Drahanovice
farní kostel Drahanovice

Letem
školním světem
Během prázdnin proběhla za podpory obce renovace sborovny a obnova
jejího interiéru. Takže nový školní rok
paní učitelky zahájily v novém příjemném prostředí.
Po prázdninách do první třídy nastoupilo 18 prvňáčků. Popřejme jim úspěšný start do školních let, aby jim chuť
do učení nového co nejdéle zůstala.
Celkem je letos na škole 69 žáků, jsou
otevřeny čtyři třídy a jedno oddělení
školní družiny. Výuka je zajištěna
aprobovanými učitelkami. Při škole
pracuje pobočka ZUŠ Litovel, která již
neodmyslitelně patří k drahanovické
škole.
Kromě základní povinné výuky
mohou žáci navštěvovat několik zájmových kroužků, jako je výtvarný, míčové hry a textilní
tvorba, které vedou naše paní učitelky. Kroužky v dětech
rozvíjí schopnosti a dovednosti podle jejich zájmů.
Kroužek míčových her se přihlásil do oblastní školní ligy
miniházené. Děti se již zúčastnily prvního turnaje v Těšeticích a ještě je čekají tři turnaje během školního roku.
Držme jim pěsti.
Záleží nám na žácích, aby se vzdělávali pomocí prožitků,
proto pro děti připravujeme během celého školního roku
různé aktivní činnosti jako je cvičení v přírodě, kde se děti
vzájemně poznávaly. V rámci regionu jsme navštívili na
obecním úřadě výstavu řemesel. Loutkové divadlo zase
přiblížilo dílo Karla Čapka - Devatero pohádek. Během
měsíce září škola uspořádala sběr starého papíru. S touto
finanční pomocí žáci mohou dojíždět i na vzdálenější kulturní a vzdělávací akce, jako byla Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem v kině Metropol nebo Oslavy lesa na Floře,
kde si děti vyzkoušely sekání dřeva, práci s dlátem, poznávání stromů podle listí , dozvěděly se co je sokolnictví,
střílely z luku a shlédly Lesní pohádku. „Vítej na palubě“,
byl další z motivačních programů, jak si najít své místo
v kolektivu a chovat se k ostatním podle pravidel slušného
chování. Nezapomínáme ani na přírodu, v dnešní době je už
samozřejmostí o ni pečovat tříděním odpadu, beseda pod
názvem Tonda Obal prohloubila dětem znalosti o recyklaci
umělých hmot.
Také do ekologického centra Sluňákov se nám daří jezdit
pravidelně. Starší žáci navštívili program o počasí a mladší
žáci se prošli zimní přírodou, a protože nastalo zimní období, každý vyrobil krmítko pro ptáčky.
Celá škola se zapojila do akce na pomoc tělesně postižené Natálce. Několik měsíců žáci sbírali vršky od plastových

lahví, aby tím přispěli k její rehabilitaci. Každým rokem
pomáháme Fondu Sidus, kde výtěžek ze sbírky přispívá na
zdravotní přístroje pro Dětskou kliniku v Olomouci.
Děti jsou aktivní i v kulturních činnostech, dokáží pod
vedením své třídní učitelky nastudovat nejedno kulturní
vystoupení. Mikulášská besídka s názvem „Navrch dule
Moravó“ přispěla k zastavení se v předvánočním shonu
a k dobré náladě. Toto je pouze malý výčet činností, které
škola připravuje pro své žáky, na kterých nám záleží, aby se
všestranně rozvíjeli, dělali radost rodičům a čest škole.
Všechny akce, kterých se děti zúčastnily a ještě zúčastní,
můžete najít na stránkách školy: www.skoladrahanovice.cz
Celý kolektiv zaměstnanců školy Vám přeje příjemné
prožití svátků Vánočních, v novém roce pevné zdraví,
mnoho úspěchů a spokojenosti.
Mgr. Lenka Trávníčková, ředitelka ZŠ a MŠ
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O DOBROVOLNÝCH
HASIČÍCH OBCE
V závěru srpnového příspěvku, jsem Vás informoval o
plánovaných akcích, které sbory hodlaly uskutečnit. A tím
proto začnu svůj článek.
Podzim se nesl v duchu velmi významných akcí pro
všechny sbory okrsku Drahanovice. Jednou z nich byla
oslava výročí 120 let od založení sboru Ludéřov s žehnáním
nové sochy sv. Floriána, dále uskutečnění součinnostního
taktického cvičení všech sborů, nákup vozidla typu
Transportér pro sbor Ludéřov z dotace Olomouckého kraje
a obce, nákup 2 dalších radiostanic pro sbory Ludéřov
a sbor Střížov rovněž z dotace Olomouckého kraje a obce.
Samozřejmě rád se o těchto podnicích hasičstva, ale i dalších akcích zmíním.
Oslavy 120 let SDH Ludéřov proběhly velmi důstojně,
a to dík všestranné kvalitní přípravě výboru, a celého členstva.
Ze Střížova do Ludéřova vyrazil průvod všech sborů
okrsku a družebních sborů z okolí, aby uctily památku
položením věnců k pomníkům padlých v těchto částech
obce. Následovala mše spojená s žehnáním nové sochy sv.
Floriána před hasičskou zbrojnicí v Ludéřově a vysazení
památeční lípy. Kapely vyhrávaly, vystoupily malé mažoretky, šermovala skupina historického šermu, která pak
večer zakončila ohňovou šou. Mozajku bohatého programu
doplnily ukázky historické a současné hasičské techniky.
Večer pak pokračoval taneční zábavou a třešničku na dortu
oslav byl ohňostroj. Rád děkuji organizátorům a všem hasičům, kteří se zúčastnili za vzornou reprezentaci hasičstva
na veřejnosti.
Zmínil jsem se v úvodu o taktickém cvičení (TC) okrsku.
Proběhlo ve večerních hodinách 23. října a předcházela
mu důkladná příprava formou rekognoskací terénu, kvalitní
zpracování námětu a plánu řízení, ale i provedení potřebných dohovorů s organizacemi. Na tomto se nejvíce podíleli
starosta okrsku Ing. Pavel Navrátil, velitel okrsku Petr
Hroch a náměstek okrsku Ing. František Faltýnek. Pak
mohly zaznít sirény, které spustilo operační středisko
Hasičského záchranného sboru Olomouc a sbory okrsku
společně s jednotkou Rataje vyrazily plnit úkoly na téma:
Koordinovaný zásah jednotek požární ochrany SDH okrsku
při hašení lesního požáru lesa a myslivecké chaty
U Svatopluka v noci. Cvičení přálo počasí. Celou dobu
hustě lilo. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Počasí prověřilo řidiče vozidel na kluzkém terénu, ale všichni spolehlivě
vysadili své jednotky do míst čerpání. A tak dálkové vedení
vody od koupaliště Střížov po mysliveckou chatu bylo
zajištěno v perfektní časové normě. Mezi tím cisterna SDH
Drahanovice zahájila hašení světlicemi označené požářiště
lesa, dohašení požáru bylo provedeno z dálkového vedení.
Na cvičení byly v plné míře využívány nové radiostanice
a musím pochválit za kázeň při vedení fonického provozu.
Na místě čerpání vody bylo rozvinuto nouzové osvětlení
pomocí elektrocentrály. Obětavost, vzájemná pomoc, vysoká kázeň a snaha splnit úkol co nejlépe ve ztížených podmínkách zasluhuje velké ocenění všech jednotek. Při
vyhodnocení TC na myslivecké chatě, kterého se mimo jiné
zúčastnil starosta naší obce, starostka Těšetic a člen výkonného výboru okresního sdružení hasičů bylo konstatováno,
že toto TC bylo nejzdařilejší v porovnání s ostatními. Já
osobně si myslím, že předešlé TC měly samozřejmě
význam ve zdokonalování jednotek a dá se proto očekávat,
že to poslední musí být nejlepší. Současně s vyhodnocením
TC byla vyhodnocena soutěž O putovní pohár okrsku za rok
2012, 1. Ludéřov, 2. Střížov, 3. Drahanovice. Je na místě
ještě jednou poděkovat všem cvičícím jednotkám, starosto-

vi obce za poskytnutý příspěvek v podobě zakoupených
pohárů, občerstvení a další podporu a také Mysliveckému
sdružení Drahanovice za poskytnutí útulných prostor chaty
a pomoc při obsluze.
Musím říci, že měsíce září a říjen byly opravdu bohaté na
činnost všech sborů, a to v různých aktivitách. V tomto
směru byli nejaktivnější ludéřovští. V září uspořádali
III. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár veteránů
SDH Ludéřov“ a III. ročník srazu mopedů tzv. kozích dechů
s doprovodnými soutěžemi. Ve Střížově proběhla známá
burčáková veselice. Vše připraveno, zajištěno, burčák
a vína velmi dobré, kapela perfektní. Ale organizátoři se
bohužel neveselili! Shodou okolností probíhala významná
hasičská soutěž, a tak i účast z okolních sborů byla nízká.
Co je ale podstatné, jako obvykle nás ani nepodpořili svou
účastí naši místní, což je ve Střížově celkem běžné. Na akci
sbor prodělal a je možné, že se v budoucnu již nebude pořádat. Pak určitě zazní připomínky většinou těch nezúčastněných, že se ve Střížově nic neděje.
V říjnu uspořádali ludéřovští zájezd na jižní Moravu.
Navštívili hasičské muzeum br. Aloise Vláčila v Olšanech,
prohlédli si interiéry státního zámku v Miloticích u Kyjova
včetně přilehlého zámeckého parku. Zájezd byl zakončen
posezením ve vinném sklepě. Vše se velmi vydařilo.
Nechybělo ani malé noční cvičení – hledání ztracené osoby
v podobě jednoho bratra, který znaven programem zájezdu
si na chvíli zchrupnul pod širým nebem a málem zaspal
odjezd. A poslední zmínka, v prosinci uspořádali hasičskou
zabíjačku.
Sbor, který si nebuduje základnu mladých hasičů nemá
velkou budoucnost. Naše sbory jsou si toho vědomy a snaží
se mládež získávat a připravovat. V Drahanovicích tak činí
vedoucí oddílů Soptíci Lukáš Švancara a Silvie Šmídová.
Oddíl má nové tváře a jejich vedoucí je dovedou motivovat
při trénincích tak, že už zvládnou požární útok s vodou. A to
není vše. Na první soutěži se z 22 soutěžních družstev umís-

Strana 10

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

tili na krásném 12 místě. Je to velmi
dobře, že vedoucí oddílu zařadili ukázkový útok Soptíků na pohárovou soutěž, kterou organizoval sbor v srpnu.
Stejně tak činí i střížovští. Práce
vedoucích zasluhuje velké uznání
a dík.
V oddílu mladých hasičů Vážky ve
Střížově probíhala od července do
srpna pravidelná příprava na soutěž
mládeže Olomoucký drak. Zúčastnění
byli Ondřej Mikoš a Vlastimil Kryl.
Ondřej Mikoš se umístil mezi 30 nejlepšími v běhu na 60m s překážkami.
Stejně pak v září vedoucí připravovali
oddíl na Branný závod hasičské všestrannosti, který se konal v říjnu v obci
Troubelice. Této soutěže se zúčastnili:
Jakub Ivan, Tomáš Ivan, Ondřej
Mikoš, Radek Novotný a Vlastimil
Kryl. V kategorii starších se umístili
na 30. místě z 36 družstev. Oddíl zasadil společně s vedoucím a starostou
sboru 4 moruše za KD ve Střížově,
jako náhradní výsadbu za stromy dříve pokácené. Každý
měsíc oddíl provádí ve Střížově sběr papíru.
Samozřejmě, že oba oddíly přes zimu nespí. Pravidelně
se scházejí v klubovnách u různých her a na hasičské přípravě.
Nesmím zapomenout na sbor ve Lhotě p/.K. Ti začátkem
prosince pod vedením hasičky Hanky Suchánkové vyráběli
adventní girlandy, věnečky, svícínky a děti pomáhaly zdobit
vánoční stromeček u hospůdky. Uspořádali, stejně tak jako
hasiči ve všech částech obce, mikulášskou nadílku pro děti.
V závěru jen připomenu, že sbory, především velitelé
jednotek a strojníci zodpovědně pečují o svou techniku.
Letos nedošlo k žádnému jejímu poškození nebo havárii,
a to provozujeme celkem 5 hasičských vozidel. Zásahů
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jednotek bylo díky bohu jen několik, technický zásah JPO
Drahanovice a několik likvidací nebezpečného hmyzu JPO
Ludéřov. A úplně závěrem. Všechny naše sbory připravují
výroční valné hromady, na kterých hodnotí svou práci za
rok a plánují na rok příští. Držme palce, aby se naše plány
dařilo naplňovat, aby nám při tom byla nakloněna obec tak
jak dosud a především, aby naši spoluobčané přitom byli
s námi.
Přeji všem krásné vánoce a úspěšné vykročení do nového roku.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci !
Ing. František Faltýnek
náměstek okrsku SDH Drahanovice a starosta
SDH Střížov

Výstavba rozhledny na Velkém Kosíři
V pátek 12. října 2012 byla po víceletém úsilí zahájena
výstavby rozhledny na Velkém Kosíři podle návrhu brněnské architektonické kanceláře. Jde o vyvrcholení úsilí starostů Mikroregionu Kosířsko s předsedkyní Hanou
Rozsypalovou. Slavnostního prvního výkopu se zúčastnil
exhejtman Olomouckého kraje Ing. Martin tesařík, ředitel
závodu Lesy ČR JUDr. Zdeněk Horák, starostové
Mikroregionu Kosířsko, vedení Regionu Haná, sponzoři,
starostové obcí Kostelecka a občané okolních obcí.

Po několika jednáních o úpravách vzhledu, výšky
a druhu materiálu konstrukce došlo ke shodě na konečné
podobě rozhledny. Ve výběrovém řízení byla na výstavbu
vybrána firma Stavební společnost NAVRÁTIL z Prostějova. Celkové náklady na výstavbu jsou vyčísleny na
6.500.000,- Kč. Mikroregion vyhlásil již na počátku roku
2010 veřejnou sbírku na získání finančních prostředků,
která stále ještě trvá. Formou darovací smlouvy si mohou
zájemci zakoupit schod na rozhlednu. Schod č. 1 schod
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a č. 158 (první a poslední) byly za cenu 50.000,- Kč, každý
desátý za 20.000,- ostatní za 10.000,- Kč. V současné době
je na účtu sbírky kolem 900.000,- Kč. Zadaných schodů je
74. Současně je možno přispět malými peněžními dary
přímo do kasiček umístěných na obecních úřadech
Mikroregionu Kosířsko nebo také formou darovací smlou-

Něco o sýpce
Na začátku dubna letošního roku
jsme zahájili stavbu sociálního zázemí a
dílny starých řemesel v barokní sýpce
v Ludéřově. Byla to další etapa
rekonstrukce této kulturní památky
k zajištění využitelnosti prostor
k pořádání nejrůznějších pracovních a
kulturních aktivit. Obě akce spolu
stavěbně velmi úzce souvisely a s přispěním stovek brigádnicky odpracovaných hodin členů a příznivců
našeho občanského sdružení se tuto
poměrně náročnou stavbu sestávající
z vestaveb, přípojek vody, plynu a
kanalizace podle plánu v září podařilo
dokončit a zkolaudovat.
Při vynakládání finančních prostředků jsme postupovali maximálně
zodpovědně a projekt jsme realizovali
s místními živnostníky k dosažení co
nejnižších nákladů a vlastním nákupem
vybavení v nízkých cenových hladinách.
V nové dílně, na jejíž vybudování
nám laskavě poskytla částku 650 tis. Kč
nadace OKD, plánujeme pořádat
workshopy starých řemesel - práce se
dřevem, kovy, proutím, paličkování ale
i jiné kulturní akce jako koncerty,
výstavy apod. Může také sloužit k setkávání dětí a spoluobčanů se společným
zájmem. Dílna má kapacitu až cca 80
účastníků jednotlivých akcí.
Našim cílem bylo vybudovat v prostoru barokní sýpky s neopakovatelným
kouzlem místo pro setkávání za účelem
rozšíření vlastních dovedností, poznatků
a kulturního vyžití. I to je však podmíněno možností využívání socálního
zařízení, kuchyňky pro přípravu malého
občerstvení a dílny vybavené nábytkem.
Protože se jednalo především o stavební práce, kromě členů našeho sdružení se na projektu podíleli dodavatelé
z řad místních řemeslníků a specializovaných firem.
Rádi bychom na tomto místě
poděkovali za bezvadnou práci a
pochopení p. M. Hrochovi a M. Bartlovi
- stavební práce, p. Zelinkovi a
Lavrenčíkovi - vodo, topo, plyn, p. J.
Žákovi - elektro, p. V. Čecháčkovi zemní práce, p. Z. Musilovi - truhlářské
práce, p. Dočkalovi - výroba dveří a
oken, p. J. Vlachovi - dodávka vzduchotechniky a firmě M.I.S. Protivanov vodovodní a plynová přípojka.
Děkujeme také obecního úřadu, který
nám poskytl bezúročnou půjčku na
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vy. Realizaci výraznou finanční částkou 3.000.000,- Kč
podpořil Olomoucký kraj. V současné době je hotové betonování základů. Prvních návštěvníků by měla dočkat
v první polovině roku 2013. Více informací k probíhající
sbírce získáte na www.kosirsko.cz nebo v minulých číslech
zpravodaje.
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potřebné předfinancování 500 tis. Kč
z dotačního titulu SZIF prostřednictvím
regionu Haná.
Spolu se členy našeho sdružení se na
různých pracech (výkopové práce pro
základy a základovou desku, bourací
práce, přesun hmot, natírání dveří, oken,
podlahy, tesařských pracech na záklopu
stropu dílny, montáže vzduchotechniky,
malování stěn a stropů, průběžného
úklidu, kompletaci nábytku atd. podílelo
několik příznivců, rodinných příslušníků a přátel. I jim děkujeme - oni ví - a
společně se tak všichni radujeme z dobře
odvedené práce a zdařilého výsledku.
Obsáhlá fotodokumentace je na našich
webových stránkách na adrese:
http://luderov.unas.cz.
Přínos projektů je pro naše sdružení
stěžejní, neboť nám umožní pořádat pro
veřejnost řadu již výše popsaných aktivit
a našim spoluobčanům, kteří se věnují
ve svém volném čase zajímavým
činnostem umožní předvézt své dovednosti v nové dílně ostatním, něčemu je
naučit a obohatit tak děti, mládež i
dospělé a pomoci jim smysluplně strávit
čas. Projekt v letošním roce tvořil
naprosto dominantní část aktivit členů
našeho sdružení, neboť jsme na sýpce
pracovali (v různém počtu, dle osobních
možností) každou sobotu a řadu odpolední v týdnu. Kromě toho vždy jeden
člen "slouží" v neděli odpoledne v expozici sýpky v hodinách, kdy je otevřeno
pro veřejnost (samozřejmě bez nároku

na odměnu).
V září letošního roku se nám podařilo
získat další dotaci, tentokrát z prostředků Olomouckého kraje v rámci
"Významných projektů Olomouckého
kraje" ve výši 450 tis. Kč na nutné
statické zajištění celé budovy sýpky
svázáním ocelovými lany, opravou
trhlin zdiva a zpevněním pláště budovy
nástřikem.
I tady děkujeme zastupitelstvu olomouckého kraje a zejména panu Martinu
Tesaříkovi za podporu.
Část těchto prací již je díky "našim"
šikovným zedníkům M. a M. Hrochovi a
Bartlovi hotova a po Vánocích budou
pokračovat.
Finační prostředky, které jsme měli
k dispozici na etapu výstavby sociálního
zařízení a dílny nestačily na instalaci
kotle a celého topení v prostorách
(realizovali jsme pouze rozvody topení
v podlaze, která byla následně zabetonována a vydlážděna s vyústěním do
jednotlivých místností pro připojení
otopnéhých těles v další etapě) nebude
možné v dílně topit. Bude tak moci být
využívána pouze v teplých obdobích
roku. Našim dalším cílem tedy je získání
financí na vybudování topení.
Dále máme v plánu ve druhém
nadzemním podlaží vybudovat 4 pokoje
se sociálním zázemím pro ubytování
účastníků víkendových workshopů a
společenskou místnost. Jsou to plány
finančně náročné a proto se pokusíme

Strana 12

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Prosinec 2012

získat příspěvky z dostupných dotačních
titulů.
Práce probíhaly podle plánu a
výsledek je, dle našeho názoru zdařilý.
Vzhledem k tomu ovšem, že v dílně není
instalováno topení, bez nějž je prostředí
přece jen nehostinné, rozhodli jsme se
prostory pro širokou veřejnost otevřít až
na jaře příštího roku a zahájit provoz
slavnostním otevřením s uspořádáním
ukázek činností několika řemeslníků.
Snad se nám podaří připravit pro vás
zajímavé akce. Už se těšíme na společná
setkání.
Za občanské sdružení Dáša Navrátilová

SAZEBNÍK PRO POVINNÉ RUČENÍ
2013
NEJVÝHODNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ JEN U NÁS !!!

Osobní
automobily

Nákladní
automobily
Tahač
Návěs
Motocykl

Ceny od:
do 1.000 cm3
do 1.250 cm3
do 1.350 cm3
do 1.650 cm3
do 1.850 cm3
do 2.000 cm3
do 2.500 cm3
nad 2.500 cm3
3.5 - 12.000 kg
nad 12.000 kg

nad 500 cm3

ROČNÍ POJISTNÉ
885 Kč
1 188 Kč
1 188 Kč
1 549 Kč
1 549 Kč
1 642 Kč
1 800 Kč
2 739 Kč
5 878 Kč
8 822 Kč
39 000 Kč
2 732 Kč
932 Kč

SMLOUVU VÁM UZAVŘEME OSOBNĚ, TELEFONICKY, E-MAILEM A POŠTOU !!

Sjednání pojištění

LARO PLUS s.r.o. Erbenova 2
779 00 Olomouc /kancelář pojišťovny SLAVIA/
Kontakty: Tel.: 608 840 114
720 286 188
E-mail: vbrablec@volny .cz
Internet: www.povinne -ruceni1.cz
Nezapomeňte vypovědět Vaši současnou smlouvu !!!
Sleva na havarijní pojištění

50 %

OHŇOSTROJE HANÁ
JAROSLAV URBAN

Silvestrovské ohňostroje
na jedno zapálení
Tento ohňostroj postavíte na volné
prostranství a po zapálení se už jen díváte.
Zpoždění cca 30 sekund.
Ceny ohňostrojů:
100 ran – cca 120 s
1.725,-Kč
114 ran – cca 140 s
2.225,-Kč
200 ran – cca 130 s
3.340,-Kč
228 ran – cca 4 min
4.580,-Kč
AKCE
137 ran
1.840,-Kč
(Video akčního ohňostroje 137 ran za 1.840,- Kč
k vidění na www.ohnostroje-hana.cz)
A další ohňostroje do 6.000,-Kč k vlastnímu odpálení
po osobní domluvě.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Kontakt:

Jaroslav Urban
Tel. 608 500 032
www. ohnostroje-hana.cz
Prodej zábavné pyrotechniky

