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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
přijměte můj pozdrav v období velikonočním na počátku tak dlouho očekávaného jara. Letošní velice dlouhá
zima zanechala velké škody na našich
komunikacích, také na psychice a naše
nálada po vyúčtování plynu a elektřiny
taky bude na bodu mrazu. Za to vyznavači zimních sportů si jich užili až nad
hlavu.
V tomto dlouhém zimním období
proběhly ve všech společenských složkách výroční valné hromady, na kterých byl zhodnocen rok 2012 a schváleny plány práce na nový rok 2013. Tak
třeba u hasičů ve všech jednotkách bylo
nejlépe hodnoceno taktické cvičení
s dopravením vody ze Střížova na mysliveckou chatu u Svatopluka a také
velice dobře připravená oslava 120.
výročí založení SDH Ludéřov. Rok
2012 byl z pohledu hasičů a to jak
v požárním sportu, tak i v organizování
společenských akcí hodnocen jak hasiči, tak i vedením obce jako rok velice
úspěšný. Plány všech jednotek do nového roku jsou velice odvážné a smělé.
Mě osobně potěšilo, že hasiči z Drahanovic po 50-ti letech obnovují tradici
stavění máje, které proběhne v areálu
kostela ,,U kalicha“ a mateřské školky.
Tak nezbývá než všem popřát v tomto
roce splnění všech vytýčených úkolů
a bez úrazu. Ostatní sdružení – Sokol,
myslivci i občanské sdružení ,,U nás“
svoje plány na rok 2012 splnily a jejich předsevzetí na letošní rok jsou
velice smělá a pro celou naši obec
velice prospěšná a potřebná. Zastupitelstvo obce tuto skutečnost a snahu
ocenilo při schvalování rozpočtu na
letošní rok a všem přidělilo finanční
příspěvek na jejich činnost.
Také vedení obce v zimním období
bilancovalo rok 2012 a hlavně byl
tvořen rozpočet a plán investic na rok
2013. Období leden, únor je každoročně obdobím podávání žádostí o dotace.
Obec podala žádost o dotaci na opravu

kapličky ve Střížově a Olomoucký kraj
nám přidělil 50.000,- Kč. Oprava proběhne v létě. Naše žádost o dotaci na
opravu a vylepšení naší hasičské cisterny byla akceptována a Olomoucký kraj
přidělil 80.000,- Kč. Ostatní žádosti a to na pořízení územního plánu, na
výměnu oken v budovách škol a úpravu
návsi v Ludéřově jsou zatím v projednávání. Další naší žádostí, která byla
v březnu podána je celková revitalizace
okolí kostela ,,U kalicha“ a to do regionálního operačního programu, kde
celkové náklady jsou 3,3 milionu korun
vč. DPH a dotace by mohla tvořit až
85%. Výsledek projednání této naší
žádosti budeme znát v létě. Jak jsem
Vás již informoval obec podala v loňském roce žádost o dotaci na zateplení
a výměnu oken v budově mateřské
školky v Drahanovicích. Dne 13. 3.
2013 ministr ŽP Mgr. Chalupa podepsal seznam podpořených projektů
a náš byl mezi nimi. Po schválení dofinancování zastupitelstvem obce, které
proběhlo 27. 3. 2012 bude letos budova
školky zateplena. Další podanou žádostí je ta nejsledovanější a to na výstavbu
ČOV a stokové sítě. Výsledek zatím
neznáme a vše potřebné zatím v požadovaných termínech zvládáme dodat,
tak aby naše žádost nebyla z projednávání vyřazena.
Zastupitelstvo
na svém jednání 27.
3. schválilo rozpočet obce na rok
2013 a tím dalo zelenou k zahájení
např. výběru dodavatele na zasíťování
pozemku ,,Za kapličkou“ a následně
její realizaci, což
bude největší investiční akce v letošním roce. Dále
všechny plánované
opravy a nákupy,
včetně již zmiňovaných – kapličky
Střížov, cisterna

JSDH Drahanovice, kostel ,,U kalicha“
atd.
Jak jistě všichni víte, naše obec je
členem Mikroregionu Kosířsko, který
v této době staví na Kosíři rozhlednu.
Práce na stavbě pokračovaly i v zimním
období a to hlavně přípravou dřevěných
a kovových prvků na dílnách dodavatele. Stavba nemá zpoždění i když se
různé problémy vyskytují. Tyto za náš
Mikroregion velice dobře řeší a vše
kontroluje ten nejpovolanější z nás a to
pan starosta Luběnic Jarda Matiáš.
Patří mu naše poděkování. Slavnostní
otevření se bude konat 8. 6. 2013 ve
14.00 hod., na které všechny srdečně
zvu. Zvláštní poděkování a pozvání na
vrchol patří všem našim spoluobčanům,
kteří vyslyšeli můj osobní dopis a koupí
schodu přispěli na stavbu rozhledny.
Děkuji i vše ostatním, kteří jakoukoli
formou na tuto stavbu přispěli a nebo se
na ní podíleli. Další kulturní akce, které
bude obec v tomto roce organizovat
a na které Vás zvu budou Slet čarodějnic pod Černou věží, v neděli 12. května Den matek s vystoupením skupiny
revival Michal Tučný a celé odpoledne
včetně vystoupení našich dětí bude
v duchu country. Také přijďte na tradiční Pohádkovou věž a ves a to 25. května a Setkání seniorů pod Černou věží,
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které bude 1. září. Jak jsem již předeslal
také všechny naše složky připravují po
celý rok mnoho společenských akcí, na
které nás určitě pozvou. Region Haná,
kterého jsme členy, pořádá po dobu
celého roku mnoho velice kvalitních
setkání, koncertů, výstav apod., na
které jste také upřímně zváni. Vaše
účast bude tou nejlepší odměnou pro
všechny pořadatele.
Vážení spoluobčané, na závěr mi
dovolte popřát všem ať co nejrychleji
doženete deficit v jarních pracech,
pokud možno s co nejmenší bolestí
v zádech. A když už ten ischias přijde,
tak ať se vám ho podaří v letních měsících někde u moře vyléčit. Protože další
číslo zpravodaje vyjde v srpnu přeji
našim dětem zasloužené vysvědčení
a hezké prožití prázdnin, stejně i Vám
všem hodně zdraví, úspěchů jak v osobním, pracovním, i společenském životě.
Námi, nově zvolenému panu presiden-
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tovi, jehož volby jsme se v tak hojném
počtu zúčastnili, bych popřál hodně
zdraví a pevné nervy v plnění toho, co

slíbil a toho co tato země do budoucna
nejvíc potřebuje.
Ivo Richter, starosta

Letošní jarní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 13. 4. 2013.
od
8.00 do
8.30
Lhota - kulturní dům
od
8.35 do
9.30
Drahanovice - základní škola
od
9.35 do 10.30
Drahanovice - před cukrovarem
od 10.40 do 11.00
Střížov - kulturní dům
od
11.10 do 12.00
Ludéřov - dvůr
od 12.05 do 12.30
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!

PRÁCE RADY OBCE
v období od začátku nového roku do 18. března 2013.
Zdravím Vás, naše čtenáře, a jako obvykle předkládám
výčet toho nejdůležitějšího, čím se rada obce zabývala, co
projednávala a řešila. Podrobnosti k nejdůležitějším bodům
a událostem popisuje ve svém úvodníku starosta obce. Jen
chci zdůraznit, že jedním nejdůležitějším úkolem tohoto
období pro starostu, místostarostu a následně radu obce je
vypracování smysluplného a samozřejmě vyrovnaného
rozpočtu obce na tento rok. Obecně se ví, že od rozpočtu se
odvíjí život a rozvoj obce. A naší snahou je vždy zvažovat
a posuzovat priority rozvoje obce nejen na rok, ale s větším
časovým horizontem.
Rada se za uplynulé období sešla celkem 10 krát, vždy
byla usnášení schopná. Všechna jednání, jako vždy, řádně
připravoval starosta společně s místostarostou.
LEDEN
Rada schválila:
l
Výběr dodavatele na stavební úpravy kaple Panny Marie
ve Střížově.
l
Zvýšení nájmu nebytových prostor na rok 2013 ve výši
3,3%.
l
Žádost TJ Sokol Drahanovice o pronájem KD ve
Střížově na konání plesu dne 19. 1. 2013 a sponzorský dar
obce do tomboly ve výši 800,- Kč.
l
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.
9520012423.
l
Občerstvení volebních komisí II. kolo ve výši 500,- Kč.
l
Žádost ZŠ Náměšť n/ H o příspěvek na Lyžařský kurz
pro 6 žáků ve výši 900,- Kč.
l
Smlouvu o poskytování právní pomoci - navýšení DPH
o 1%.
l
Cenovou nabídku na návrh smlouvy o dílo od agentury
Artory s.r.o., Sládkovského 32, Olomouc na zpracování
žádosti, organizaci výběrového řízení a závazné hodnocení
na podání žádosti z dotačního titulu MMR - POV Revitalizace parku a návsi v Ludéřově a Kníničkách.
l
Žádost Mysliveckého spolku Drahanovice o pronájem
KD Ludéřov na 15.2. za účelem konání mysliveckého plesu. Obec věnuje 800,- Kč na zakoupení cen do tomboly.
Vzala na vědomí:
l
Výsledky 1. kola presidentských voleb v naší obci.

Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že v níže uvedených termínech bude vybírat
místní poplatek 480,- Kč na osobu
za komunální odpad pro rok 2013
Drahanovice - pondělí 15. 4. 2013
kancelář obecního úřadu
Ludéřov
- úterý 16. 4. 2013
místnost rozhlasu
Střížov
- čtvrtek 18. 4. 2013
kulturní dům
Lhota p/K - úterý 23. 4. 2012
místnost rozhlasu

08.00 - 11.00
13.00 - 17.00 hod.
14.30 - 15.15 hod.
14.30 – 15.15 hod.
14.45 – 15.15 hod.

l
Výsledek tříkrálové sbírky v obci.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Žádost pana Jaroslava Pěčka Drahanovice 126 o odkoupení p. č. 208/16 a 208/20 k.ú. Drahanovice.

ÚNOR
Rada schválila:
l
Záměr dlouhodobého pronájmu pozemku p.č. 445/1
a 568/3, k.ú. Ludéřov na základě žádosti Mysliveckého
sdružení Drahanovice.
l
Podání žádosti k připravované dotační výzvě Regionální
rady Střední Morava na opravu ČB kostela a zahrady
a zadání projektu Ing. arch. Trtílkové.
l
Zajištění geologického průzkumu pozemku určeného
pro stavbu ČOV p. č. 565/28, kú. Drahanovice a provedení
průzkumu pyrotechnickou společností Geodrill s.r.o.,
K Bukovinám 169, Brno - ZTV
l
Společnost Provod - inženýrská společnost, s.r.o.,
V Podhájí 226/28, Ústí n.L. cena 119.790,- Kč včetně DPH
(vodovod, kanalizace), dále společnost A projekt plus
v.o.s., Dobromilice 330 (komunikace, plynovod, VO, veřejný rozhlas) - cena za dílo 95.000,- Kč.
- Bezplatný pronájem KD Ludéřov, na pořádání dětského
karnevalu dne 23. 2. Obec poskytne občerstvení ve výši do
2.500,-Kč.
l
Stanovení nájemného u obecních bytů takto: za byty bez
provedené rekonstrukce – budova čp. 111, čp. 2 a čp. 4 cena
42,- Kč za 1 m2 a dále za byty po rekonstrukci v budově čp.
144 a čp. 216 – hasičská zbrojnice cena 52,- Kč za 1 m2
s platností od 1.4.2013.
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l
Rozhodnutí na kácení dřevin na
p. č. 304/3 k.ú. Drahanovice (prostor
Spálenec) a náhradní výsadba za 8
pokácených stromů (třešně) nových 8
stromů.
l
Otvírací dobu a stanovení výše
vstupného na Černou věž v roce 2013
ponechat stejné jako v roce 2012 a
rozšířit o státní svátky 1.5., 8.5., 5.7.
v době od 13.00 - 17.00 hodin.
l
Směrnici o účetnictví č. 2/2010,
dodatek č.1.
l
Směrnici č. 1/2013 na přeceňování
majetku určeného k prodeji reálnou
hodnotou.
l
Dodatek č.1 ke smlouvě o odpisování majetku č. 2/2011.
l
Žádost SDH Střížov o pronájem KD
na hasičský ples 2.3. a příspěvek do
tomboly 800,- Kč.
l
Smlouvu o dílo č. 13 - T006, prováděcí dokument ZTV Za kapličkou –
zpracovatel projektu – PROVOD s.r.o.
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem.
l
Cenu vývozu 1 popelnice pro podnikatele na 80,- Kč.
l
Smlouvu o dílo na kulturní vystoupení na Den matek 12.5.2013 mezi obcí
a hudební skupinou Michal Tučný
Revival band. Cena za vystoupení
16.000,- Kč,
Vzala na vědomí:
l
Řešení pojistné události – škody
vzniklé po vloupání do hospody Lhota
p.K.
l
Seznámení s obsahem bakalářské
práce Romana Paula „Drahanovice
1945 – 1968“.
l
Upozornění pro žadatele z 39. výzvy
OPŽP (operační program životního
prostředí) k zahájení výběru dodavatele
na akci Stoková síť a ČOV. Rada pověřila starostu řešením kroků k zahájení
výběrového řízení.

l
Nabídku

společnosti ARS Projektová agentura s.r.o., Dolní Hejčínská,
Olomouc na zpracování dotací ROP.
l
Nabídku společnosti Elpremont na
dokončení veřejného osvětlení 4 ks
sloupů k RD Střížov směrem na
Náměšť n/H, cena bez DPH 43.041,Kč.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Smlouvu o výpůjčce hřbitova Drahanovice.
l
Žádost občanského sdružení U nás
o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč
na provoz v roce 2013.
l
Žádost Mysliveckého sdružení Drahanovice o finanční příspěvek ve výši
20 000 Kč na provoz v roce 2013.
BŘEZEN
Rada schválila:
l
Stanovení ceny vodného na rok 2013
na 19,92 Kč/m3.
- Nájemní smlouvu mezi obcí Drahanovice a Mysliveckým sdružením
Drahanovice na dlouhodobý pronájem
pozemků p.č. 445/1 568/3, k.ú. Ludéřov.
l
Žádost o schválení finančního daru
rodičů pro MŠ Ludéřov ve výši
18.525,- Kč, tato částka bude poukázána na účet Základní a mateřská školy
Drahanovice.
l
Zajištění financování realizace a
udržitelnosti projektu „Revitalizace veřejného prostranství obce Drahanovice“.
l
Záměr obce odkoupit 25 m2 pozemku, p.č. 307/4, k.ú. Drahanovice.
l
Smlouvu o provedení archeologického výzkumu v lokalitě Za kapličkou,
cena 15.000,- Kč bez DPH.
l
Nabídku ceny za zpracování projektu na revitalizaci zahrady a okolí ČB
kostela, předkládá Ing. arch. Iveta

Trtílková, Atelier ViP, Na Bystřičce 26,
Olomouc, Cena 31.226,- Kč včetně
DPH.
Vzala na vědomí:
l
Výroční zprávu o hospodaření ZŠ
Náměšť n/H.
l
Souhlasné prohlášení obce o přechodu vlastnického práva k nemovitosti
z majetku ČR do vlastnictví obce
Drahanovice – pozemek 18/3 k.ú. Lhota p/K a obchod Lhota p/K na pozemku
18/3, budova č.p. 1.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Smlouvu o poskytnutí dotace na
opravu kapličky Střížov od Olomouckého kraje - Obnova staveb drobné
architektury ve výši 50.000,- Kč.
l
Smlouvu č. UZSVM/OOL/9469
/2012-OOLM o bezúplatném převodu
pozemku p. č. 729/18, k. ú. Ludéřov
v části Střížov (pozemek za KD – parčík) od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na obec.
l
Zadání dokumentace pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce,
zadanou v otevřeném řízení: „Obec
Drahanovice – ČOV a stoková síť“.
l
Prodej pozemku p. č. 208/16 a
208/20 k. ú. Drahanovice Jaroslavu
Pěčkovi, Drahanovice čp. 126 za cenu
50,- Kč/m2.
l
Prodej části pozemku p.č. 305/4
o výměře 600 m2 k.ú. Lhota p.K. Karlu
Čertanovskému, bytem Senička 37 za
cenu 100,- Kč/m2.
l
Nákup pozemku p.č. 307/3, k.ú.
Drahanovice o výměře 624 m2 od
Břetislava Švece, Hornická 3011/47,
Ostrava za cenu 50,- Kč/m2.
l
Účast obce v projektu OPŽP na
celkové zateplení MŠ Drahanovice.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

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
l
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
l
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

(minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
l
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
l
Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky,
l
Obuv – veškerou nepoškozenou
l
Hračky – nepoškozené a kompletní
l
Látky

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
l
ledničky,

televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
l
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
l
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v pondělí 29. 4. 2013 od 18.00 do 19.00 hod.
Drahanovice
Ludéřov
Střížov
Lhota pod Kosířem
sklad na Rybníčku
kulturní dům
kulturní dům
rozhlasová místnost
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
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Akce SPOZ:
7. 2. 2013

Diamantová svatba – 60 let společného života
Marie a Lubomír Kalábovi, Ludéřov

23. 3. 2013 Velikonoční tvoření
V sobotu odpoledne pořádal SPOZ v Základní škole
v Drahanovicích další setkání, tentokrát "Velikonoční tvoření" za přítomnosti profesionální aranžérky. Venku byla zima,
ale v tělocvičně školy každý kdo přišel, pracoval se zápalem.
Účast byla slušná, některé nás již navštěvují tradičně,
i když k nám váží cestu zdaleka; přišlo i několik domácích,
hlavně dětí.
Výsledkem byla krásná díla, která alespoň připomínala,
že Velikonoce již ťukaly na dveře.

Černá věž
Milí návštěvníci a příznivci Černé věže, zase tu máme jaro
a s ním se probouzí ze zimního spánku i naše chráněná kulturní památka Černá věž. Letošní sezona prohlídek začala
v neděli 31.března a potrvá do neděle 29.září 2013.
Slavnostní zahájení turistické sezony 2013 proběhlo v sobotu
30.3. za účasti významných hostů Olomouckého kraje, které
k nám přivezl historický cestovní kočár Landauer, jež v tento
den svou jízdou spojil všechna významná historická místa
našeho regionu. Při této příležitosti proběhla také vernisáž
pana Josefa France k jeho výstavě fotografií s názvem Černá
Hora – za romantikou na Balkán. Výstava bude na Černé věži
k vidění do 12.května.
Návštěvní doba je v dubnu a květnu vždy v sobotu a neděli
od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, od června do září potom
navíc ještě ve středu od 13 do 17 hodin. Navíc bude letos
Černá věž otevřena ještě o těchto státních svátcích: 1.5., 8.5.
a 5.7. - vždy od 13-ti do 17-ti hodin. Vstupné zůstává stejné
jako v předchozích letech, tj. dospělí 20,-, studenti a senioři
10,- a děti od 6-ti let zaplatí 5,- Kč.
Na Černé věži si také můžete zakoupit nové suvenýry –
keramické zvonečky s namalovanou Černou věží – za 50,Kč, tři druhy magnetek, na nichž je věž vyfotografovaná, a to
obdélníkové ve dvou velikostech za 25,- a puzzle magnetku
za 30,- Kč, nově i pohlednice Lhoty pod Kosířem a další
suvenýry, prodávané již v minulosti (pohlednice Drahanovic
a Černé věže, Kníniček, Ludéřova, Zahradní železnice ve
Střížově a dalších, nálepky, turistické vizitky i deníky, propisky, malované břidlice, keramické hrnky, mapy Olomouce
a okolí aj.).
V infocentru Černé věže je k dispozici také velké množství
propagačních materiálů Olomouckého kraje.
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U příležitosti první akce - Sletu čarodějnic pod Černou věží - vyhlašujeme
pro děti výtvarnou soutěž na téma
ČARODĚJNICE. Malované, lepené
nebo jinak vyrobené postavičky čarodějnic a kouzelníků mohou děti odevzdávat na Černé věži do 28.dubna, a to
vždy v SOBOTU a v NEDĚLI od
10 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Všechny kulturní akce budou
podrobně popsány na plakátech.
Akce určená pro děti - Pohádková
věž i ves - se letos uskuteční týden před
svátkem dětí - 25.5. Prosím spoluobčany, kteří by se do této akce chtěli zapojit, aby mě kontaktovali na tel.
733717769 nebo na e-mailu info@cernavez.cz.
S přáním pěkných jarních dnů za
Černou věž
Jana Cilečková

od 10ti do 12ti a od 13ti do 17ti hodin
/na zadní stranu uveďte jméno, věk a třídu dítěte/
Vyhlášení nejzdařilejších výtvorů proběhne 30.dubna v podvečer během programu na Sletu
čarodějnic pod Černou věží.

Během letošní turistické sezóny můžete na Černé věži
shlédnout tyto výstavy a zúčastnit se těchto akcí:
VÝSTAVY V ROCE 2013
sobota 30. 3. – neděle 12. 5.
Josef FRANC:
ČERNÁ HORA - ZA ROMANTIKOU NA BALKÁN
Výběr fotografií z putování po Černé Hoře.
Vernisáž v sobotu 30.3. v 16:30 hodin. Prodejní výstava.
sobota 18. 5. – st 3. 7.
Mgr. Marcel HUBÁČEK, Mgr. Lenka KORHOŇOVÁ:
MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP
Obrazy a šperky.
Vernisáž v pátek 17.5. v 17hodin. Prodejní výstava.
sobota 6. 7. – st 14. 8.
Jana FRANCOVÁ: PRODEJNÍ VÝSTAVA TVORBY Z
HEDVÁBÍ, KORÁLKŮ, TEXTILU a dalších materiálů
sobota 17. 8. – neděle 29. 9.
Jitka HELOVÁ:
HODINY, KAM SE PODÍVÁŠ…
Výstava ručně malovaných hodin.
Vernisáž v pátek 16.8. v 17 hod. Prodejní výstava.

Jak žije naše farní
obec - rodina
Drazí spoluobčané, sestry a bratři
v Kristu.
Dovolte, abychom Vás v krátkosti
informovali o dění v Římskokatolické
farnosti Drahanovice, protože i my jsme
nedílnou součástí naší obce a kulturní
dění, ale především tradice se snažíme
nejen zachovávat, ale především je dále
rozvíjet a oživovat. A vzhledem k tomu,
že minulé číslo obecního zpravodaje
vyšlo na vánoce, tak bych začal ještě
předvánoční dobou adventu, protože
právě na konci měsíce listopadu loňského roku, začal nový křesťanský církevní
rok, ve kterém se postupně obmění

KULTURNÍ AKCE V ROCE 2013
úterý 30. 4.
SLET ČARODĚJNIC POD ČERNOU VĚŽÍ
Zábavný podvečer pro malé i velké. Začátek v 17 hod.
neděle 12. 5.
DEN MATEK
Zábavný pořad. Začátek ve 14 hod.
sobota 25. 5.
POHÁDKOVÁ VĚŽ I VES
Setkání dětí s pohádkovými postavami. Pohádková cesta
začíná od 14 do 16.30 hodin u Černé věže a pokračuje
dalším programem na hřišti TJ Sokol.
sobota 27. 7.
HODOVÉ ODPOLEDNE POD ČERNOU VĚŽÍ
Hodové odpoledne s kulturním programem.
neděle 1. 9.
X. SETKÁNÍ SENIORŮ
Zábavný pořad nejen pro seniory, začátek v 15 hod.
čtvrtek 5. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠEM
Začátek v 16.30 hod.

všechna období, která prožíváme – ať
již jako věřící a praktikující křesťané
anebo jen občané.
Vánoční čas, který následoval byl
pro malé děti nejkrásnějším obdobím,
protože byly svými milovanými obdarovány a jejich zářící očka naplnila
štěstím všechny dárce. My věřící jsme
si v té době uvědomovali, že malé,
narozené dítě v chudém chlévě pro nás
přineslo největší dar – oběť sebe samého. Na svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka proběhl ve farním kostele
vánoční koncert scholy a žáků ZUŠ,
jenž z tepla domovů přilákal všechny,
kdo s nadšením obdivovali výkony
všech hudebních účastníků, a zaplnil
chrám do posledního místa. Malému

Ježkovi se přišli poklonit vzácní učenci
„Tři králové“ – Kašpar, Melichar a Baltazar a proto hned začátkem ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
Skupinky koledníků, kteří přicházeli
k našim domovům přát pevné zdraví,
štěstí, lásku a spokojenost označili
křídou veřeje dveří počátečními písmeny a letopočtem: K+M+B LP 2013.
V naší obci bylo osm skupinek koledníků, kteří společně vykoledovali celkem
Kč 28 651,- + 12 eur + 11 dolarů. Tato
suma se stala již téměř standardem po
několik let a my chceme všem dárcům
i koledníkům touto cestou ještě jednou
poděkovat.
Doba postní začala letos 13. února
„Popeleční středou“, to je pro věřící den
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přísného postu a všichni, kteří se v tento
den účastní mše svaté jsou označováni
na čelo znamením kříže se slovy: „Čiňte
pokání a věřte evangeliu“ anebo „Prach
jsi v prach se obrátíš“. Postní doba
trvala jako vždy 40 dní a z toho je
6 nedělí s lidovým pojmenováním:
Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná,
Smrtná a Květná. Každou neděli odpoledne probíhaly v našem farním kostele
pobožnosti Křížové cesty, všem kteří se
jí zúčastňovali, děkujeme za podporu.
Postní doba, kterou jsme prožívali má
konkrétní prostředky k obrácení, které
jsou staletími osvědčené a těmi jsou
Modlitba, Almužna a Smíření a proto
účast na pobožnosti Křížové cesty je
forma modlitby a vede k obrácení.
V sobotu 9. března 2013 byl farností
vypraven zájezdový autobus a společně
jsme navštívili poutní místo našich
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří
k nám před 1 150 lety přinesli křesťanskou víru na Velkou Moravu, posvátný
Velehrad, kde se konala pouť Olomouckého děkanátu. Společně s kněžími
děkanátu a otcem Arcibiskupem Janem
jsme prosili za naše rodiny a nová
duchovní a řeholní povolání.
Květnou nedělí, která letos připadla
na 24. března začal Svatý týden. Zelený
čtvrtek – v tento den byly svěceny
posvátné oleje, kněží obnovovali závazky a večer se slavila mše svatá na
Památku večeře Páně. Velký pátek, den
smutku a pláče, nad krvavou obětí
Ježíše, která je zdrojem spásy. Byl to
den přísného půstu. Nebyla slavena mše
svatá, byly pouze velkopáteční obřady,
tedy bohoslužba slova, uctívání kříže
a svaté přijímání. V sobotu probíhala
adorace u Božího hrobu. Večer jsme
prožili velikonoční vigilii, která se
skládá z: bohoslužby světla, bohoslužby slova, křestní bohoslužby a eucharistie. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
která proběhla v neděli 31. března je
největší slavností křesťanského církevního roku, tedy pro všechny křesťany
víc než svátky vánoční, při ní jsme
slavili veliké tajemství, Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Po mši svaté
byly tradičně požehnány pokrmy – velikonoční beránek, mazanec a vajíčko.
Co nás čeká v nedaleké budoucnosti?
Dvě děti z naší farnosti poprvé přijmou
v měsíci květnu do svého srdce Pána
Ježíše, následovat bude letos také
Slavnost Těla a Krve Páně a 5. července
Národní pouť k 1 150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu
v roce 863. Málem bych zapomněl, že
v červnu proběhne také výlet dětí, jako
odměna za snahu a píli v letošním školním roce.
Dovolte také, abych zveřejnil pozvánku na letní křesťanské tábory
našich farností, které letos proběhnou
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Socha „Vzkříšeného Krista“ před obětním
stolem ve farním kostele v Drahanovicích.
Velikonoce 2012

ve dvou turnusech a na dvou místech.
Bude to v Rajnochovicích v termínu
od 28. 7. do 3. 8. 2013 a v Domašově
nad Bystřicí v termínu od 4. 8. do
10. 8. 2013. Cena za pobyt je 1.400,- Kč
a případní zájemci se mohou nahlásit do
konce měsíce května letošního roku
u hlavních vedoucích táborů, kterými
jsou Mgr. Věra Burešová (tel. 732 767
592, verka.buresova@seznam.cz) a Bc.
Jakub Forman (tel. 608 683 127,
kuba1988@seznam.cz) a nebo si můžete vyzvednout přihlášku v sakristii farního kostela a ve výše uvedeném termínu odevzdat. Možnost účasti mají i děti,
které nejsou z rodin praktikujících křesťanů a pokud rodiče nemají ve výše
uvedených prázdninových termínech
zabezpečeno hlídání svých dětí školu
povinných, tak vám ho tímto nabízíme.
Závěrem vám chci podat krátkou
informaci z oblasti péče o kulturní
památky, protože náš farní kostel
v Drahanovicích je zapsanou kulturní
památkou a v letošním roce bude nákladem 150.000,- Kč provedeno zrestaurování kamenných náhrobních desek na
vnější zdi kněžiště a přístavku farního

kostela. Tyto kamenné desky jsou určitě
všem známé z různých publikací o obci,
ovšem po jejich zrestaurování dojde
k tomu, že budou v určité době volně
přístupné k prohlídce a proto vás již
dnes na ni zvu, ale zvu vás i na slavností
požehnání zrestaurovaného díla které je
naplánované na neděli 28. července.
Výše uvedená částka na zrestaurování
kamenných náhrobních desek je pro
farnost celkem velká a proto může
k samotnému zrestaurování dojít jen
díky poskytnuté dotaci z Programu
rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu, kterou farnost
obdržela ve výši 126.505,- Kč a zbytek
nákladů bude hrazen z prostředků farnosti. Pokud by kdokoliv z vás chtěl při
restaurování náhrobních desek pomoci
finančním příspěvkem nebo i manuálně, každou pomoc vítáme a již předem
za ni děkujeme, protože se jedná o záchranu kulturního dědictví ve prospěch
celé obce pro příští generace.
Jsou naplánované i hodové mše svaté
a to v sobotu 11. května ve Lhotě pod
Kosířem, kde si připomeneme Slavnost
Nanebevstoupení Páně a v sobotu 1.
června ve Střížově budeme slavit Svátek Navštívení Panny Marie. Ve Střížově to bude historická událost, protože
po této mši svaté bude následně díky
Obci Drahanovice zahájena oprava
kapličky a po jejím dokončení bude
pravděpodobně v měsíci srpnu slavnostně požehnána. Kdo tedy přijde 1.
června, bude mít poslední příležitost
vidět na vlastní oči kapličku ve Střížově
v současné podobě. Poté už nám všem
zůstane jen možnost prohlížení fotografií nebo jiných záznamů.
A protože prožíváme dobu velikonoční, která potrvá až do letnic, tedy do
18. května, přeji Vám všem jménem
celé Pastorační rady i celé Římskokatolické farnosti Drahanovice opravdovou
velikonoční radost z vítězství Krista
nad smrtí, ale i z jeho vítězství v našich
srdcích.
Za Pastorační radu Josef Dostál, DiS.

Velikonoční pozdrav
duchovního správce farnosti
Kéž Vás všechny,
vede síla lásky Ukřižovaného
a moc Zmrtvýchvstalého Krista;
ať Vám dá milost ještě úplnějšího následování.
Vždyť Ježíš je opravdu naše
CESTA, PRAVDA a ŽIVOT.
Radost z Kristova vítězství nad smrtí
a touhu jít Jemu vstříc
Vám všem přeje a vyprošuje
P. Jan KULÍŠEK

Duben 2013

Strana 7

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Stav k 17. 3. 2013

Výstup na Velký Kosíř
V první den letošního roku dorazil do cíle rekordní počet
„zaregistrovaných“ turistů a to 3.643, aby se na hanáckém
„Mount Blancu“ pozdravili s přáteli a známými, popřáli si
vše nejlepší a zkontrolovali, jak pokračuje stavba rozhledny.
Počasí, bylo krásné a tak po vánočním hodování a silvestrovském veselí jako stvořené k procházce přírodou.
Slatinkovští hasiči pohostili účastníky skvělým gulášem,
punčem a dalšími připravenými lahůdkami.
Zájem o stavbu rozhledny se projevil i tím, že bylo
návštěvníky zakoupeno sedm dalších schodů budoucí rozhledny, která nás brzy přivítá při návštěvě Kosíře.

Informace z Regionu Haná

V závěru roku 2012 bylo na Valné
hromadě Regionu Haná rozhodnuto
o rozšíření území o další obce. Počet
obcí Regionu se zvýšil na 46. Region
Haná působí na území o velikosti
39.235 ha s počtem obyvatel 36.235
k 1. 1. 2013. Při vzniku Regionu Haná

v roce 2003 měl region Haná 15 obcí
a to obce Mikroregionu Kosířsko a část
obcí Mikroregionu Litovelsko. Nyní
Region sdružuje celé Kosířsko, část
Litovelska, Konicka a Kostelecka. Jako

neziskové občanské sdružení má za cíl
zkvalitnění života občanů našich obcí
a rozvoje regionu.
V loňském roce se na území obcí
dokončily dva významné projekty. Šlo
o projekt „Spojují nás tradice“, jednalo
se o předvedení nastudovaných her
ochotnických divadel, ukázky řemesel,
taneční folklorní vystoupení a probíhající putovní výstava.
Druhý velký projekt nazvaný „Volnočasová infrastruktura obcí Regionu
Haná“. V rámci tohoto projektu byla
v osmi obcích zbudovaná dětská a multifunkční hřiště. V rámci tohoto projektu se dočkaly všechny naše části obce
krásných hřišť.
Region Haná podporuje regionální
výrobky, spolupracuje s MAS Moravská cesta se získáváním a přidělováním
značky „HANÁ regionální produkt“.
V prosinci certifikát „HANÁ regionální
produkt“ v našem okolí získalo Zemědělské družstvo Senice na Hané za
jogurty, tvaroh, sýry a mléko.
Přejeme Regionu Haná hodně dalších vydařených projektů.

Myslivecké sdružení Drahanovice
Vážení spoluobčané,
další čtvrtletí uplynulo jako voda a s ním přichází i první
číslo obecního zpravodaje v roce 2013. Dovolte tedy, abych
uvedl první z trojice článků pro letošní rok, tentokrát na téma
„Dění v Mysliveckém sdružení Drahanovice“.
Myslivci, stejně jako hasiči, sokolové či fotbalisté, neodmyslitelně patří k životu na vesnici, tvoří důležité vazby mezi
obyvatelstvem a přispívají ke kulturnímu a společenskému
životu v obci. Myslivecké sdružení Drahanovice není v tomto
ohledu výjimkou, avšak kromě těchto aktivit se věnuje také
výkonu práva myslivosti, které je jeho hlavním posláním.
Naše členská základna v současné době čítá 20 řádných členů, kteří aktivně právo myslivosti vykonávají.
Sdružení myslivecky hospodaří v honitbě Honebního
společenstva Drahanovice, kterou užívá na základě řádně
uzavřené smlouvy o nájmu honitby. Honitba Drahanovice se
rozkládá na ploše téměř 750 hektarů, přičemž převážnou část
rozlohy honitby tvoří zemědělsky obhospodařovaná půda,
tedy pole. Rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti je
v honitbě normovaná ze zvěře drobné zvěř zaječí a bažantí
a ze zvěře spárkaté potom zvěř srnčí. Kromě těchto druhů

zvěře lze v naší honitbě myslivecky obhospodařovat i zvěř
černou, dančí a zvěř myslivosti škodící.
Kromě výkonu práva myslivosti a pořádání kulturních a
společenských akcí se Myslivecké sdružení Drahanovice
orientuje také na spolkovou činnost spočívající hlavně v péči
o mysliveckou chatu i areálu U Svatopluka a setkávání členů
sdružení, zejména na členských schůzích.
V souvislosti s tím zmíním například poslední jednání
výroční členské schůze, které se uskutečnilo v sobotu 16.
března 2013 od 10 hodin a to za účasti všech členů a mnoha
hostů z řad zástupců obce, honebního společenstva
a dalších organizací působících v obci. Průběh schůze byl
víceméně standardní, přičemž hlavní náplní jednání bylo
zhodnocení právě uplynulého mysliveckého roku 2012.
Kromě členů výboru mysliveckého sdružení, kteří zhodnotili
naše myslivecké počínání ve svých závěrečných zprávách, se
v rámci diskusních příspěvků ujali slova i zástupci Obce
Drahanovice, Honebního společenstva Drahanovice a Sboru
dobrovolných hasičů v Ludéřově. Oficiální část jednání byla
ukončena přibližně ve 13 hodin a poté pokračovala schůze
formou přátelského posezení až do večera. U dobrého kančí-
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ho guláše jsme prostřednictvím videoprojekce starých kamerových záběrů či fotografií zavzpomínali na minulost a rovněž vyřešili kopu problémů, které nás v uplynulém roce trápily. Stejně jako v letech minulých, i letos se výroční schůze
vydařila a proběhla v poklidu, dobré náladě a kamarádské
atmosféře, za což patří všem velký dík.
Závěrem tohoto krátkého článku mi dovolte Vás srdečně
pozvat dne 11. května 2013 na chatu U Svatopluka na okresní
kolo soutěže O Zlatou srnčí trofej, které se zúčastní více jak
50 dětí z celého olomouckého okresu, jež budou bojovat
o titul nejlepšího mladého myslivce. Dále se dne 15. června
2013 na chatě U Svatopluka uskuteční již tradiční závod ve
střelbě na asfaltové terče, který není třeba nikomu z okolí
Drahanovic blíže popisovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.
František Nemerád
Myslivecké sdružení Drahanovice
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Myslivecké schůze

Členové a hosté výroční schůze

Maškarní karneval
MŠ Ludéřov 2013
V sobotu 23.2.2013 se uskutečnil
tradiční maškarní karneval, který pro
veřejnost uspořádala MŠ Ludéřov ve
spolupráci s rodiči dětí navštěvujících
mateřskou školu.
Pan starosta zahájil maškarní odpoledne a začala přehlídka masek.
Princezny a princové, víly, zvířátka,
bojovníci - jedna maska krásnější než
druhá, nebylo možné vybrat tu nepovedenější. Každá z těchto malých masek
dostala odměnu - ovocný balíček. Do
kostýmů se oblékli i rodiče dětí a pra-

covnice mateřské školy. Úžasné byly
převleky rodičů, například pivo nám
načepoval Křemílek s Vochomůrkou
a Rumcajs rozléval nejen limonádu.
Děvčata z páté třídy naší základní
školy se postarala o velmi vydařené
taneční vystoupení. Po velkém potlesku
začala veselice, do které se zapojili
nejen děti, ale i dospělí. K tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba. Během
programu si děti mohly zasoutěžit
a získat spoustu sladkostí i drobných
hraček. Barevné a veselé odpoledne
plné her, hudby, tance, radosti a smíchu,
tak by se dal tento den charakterizovat.
Vážíme si podpory Obce Drahanovi-

ce, SDH z Ludéřova, Střížova i Drahanovic, podnikatelů, občanů a v neposlední řadě rodičů našich dětí, kteří
odvedli veliký kus práce. Jsme rádi, že
se dokáží nejen domluvit, ale při tom
všem shonu se i pobavit. Bezmála všichni přispěli dárky do tomboly, spousta
maminek napekla dobroty do bufetu.
Všem se společné odpoledne natolik
líbilo, že již nyní připravujeme podobnou akci se jménem Zahradní slavnost,
kde se rozloučíme s dětmi nastupujícími do 1. třídy. Toto zábavné odpoledne
bude opět přístupné všem dětem a rodičům z obce.
Učitelky MŠ Ludéřov
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
I když již astronomicky vypuklo jaro, zima se pořád drží
svých posledních sněhových peřin. Naše hasičstvo, ale funguje dál i v tomto počasí. Zabíjačka, kterou každoročně pořádají ludéřovští se těší velké popularitě veřejnosti. Sám jsem
byl 23. března účastníkem finále a je to opravdu zážitek.
Velitel sboru Zdeněk Menšík a mnozí bratři a sestry sboru při
přípravě těchto pochutin museli odolávat mrazivému počasí a
studenému větru.
V posledním čísle Zpravodaje roku 2012 jsem se zmiňoval
o výročních valných hromadách všech našich sborů. V polovině února se delegáti sborů sešli na výroční valné hromadě
(VVH) okrsku SDH Drahanovice (výbor, který zastřešuje
všechny 4 sbory obce), který se konal v KD Střížov. Na tomto
jednání je vždy hlavním cílem s určitým nadhledem posoudit,
kde a v čem je možné zlepšit spolkovou činnost, kde by mohl
pomoci okrsek, obec a podobně. Jedním takovým hlavním
úkolem, který si VVH stanovila, je u všech sborů získávat
nové členy a především se věnovat náboru a přípravě hasičské mládeže. Když se podíváme na statistiku v této personální
oblasti vidíme varovná čísla již několik let.
Všichni ví, že pracovat s mládeží není lehký úkol. Zatím
máme připravené vedoucí mladých hasičů ve Střížově – Petra
Navrátila, Hanku Bičovou a Lenku Navrátilovou. V
Drahanovicích Miroslava Žižku a Silvii Šmídovou. Ti se
dětem celoročně věnují a připravují je po všech stránkách na
hasičské řemeslo, soutěže v hasičském sportu, ale nejen na to.
Jde o ucelenou přípravu, kde děti získávají fyzickou a
psychickou odolnost a množství dalších znalostí a dovedností, které přímo nesouvisí s hasiči. Pořádají pro ně soutěže,
vzdělávají je v oblasti bezpečnosti, vedou je ke kázni a zodpovědnosti. Děti těchto sborů si v lednu poměřily síly na
soutěži „Ratajsky soke“ (uzlování), kde se střížovské Vážky
umístily na 5. místě a zvlášť zde vynikli bratři Tomáš
Navrátil, Ondřej Snášel, Tomáš Ivan, Jakub Ivan, Radek
Novotný a Ondřej Mikoš. Střížovské Vážky dělají výpravy
do lesa poznávat přírodu a krmit lesní zvěř. A aby měly nějaké finance, každý měsíc pořádají sběr papíru. Mám úkol
všem, kteří jim v tom ve Střížově pomáháte, poděkovat. Jde o
dobrou věc, a tak všem za ně rád děkuji.
Mládež pomáhala rovněž svým starším bratrům a sestrám
při přípravě tradičních plesů. V lednu hasičský ples v
Ludéřově a začátkem března ve Střížově. Těší nás velká účast
našich spoluobčanů, kteří se určitě dobře bavili. Když jsem u
tanečků, pěkný ples připravili v únoru hasiči ve Lhotě p/K ve
spolupráci s tamním hostincem.
Drahanovičtí hasiči jak je zvykem, kooperují s obcí.
Podíleli se na pohoštění u vystoupení – živý betlém a podobně. Mimochodem, jednotka tohoto sboru dvakrát zasahovala
při hašení lesního požáru ve Lhotě p/K a neohlášeném pálení

klestí v Náměšti n/H. Tak pozor, pokud máme v úmyslu pálit
zbytky dřeva, oznamujeme to na obci a následně na Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje!
Teď na jaře nás budete vidět při sběru kovového šrotu.
Tímto bych vás chtěl požádat, využijte příležitost, zbavte se
harampádí, které je nepoužitelné a stejně jen překáží.
Drahanovští se chystají obnovit krásnou tradici stavění
máje a v Ludéřově první sobotu v měsíci květnu 4. 5. zahájí
sezónu hasičského sportu pohárovou soutěží „O putovní
pohár patrona hasičů sv. Floriána“. Po průvodu z Kníniček a
mši bude slavnostně požehnáno nové vozidlo Opel Vivaro,
které obec Drahanovice za podpory dotace Olomouckého

Kácení hrušní v Ludéřově

Oddíl Vážky
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kraje pořídila pro potřeby jejich zásahové jednotky.
Ludéřovští hasiči nechtějí být vůči obci nic dlužní, a proto
často brigádničí v její prospěch. Naposledy 2. 3. káceli staré
hrušně poblíž kulturního domu a v měsíci květnu budou
měnit okna a dveře hasičské hospody a klubovny v areálu ve
Vale, který jim obec pronajímá.
Ale ještě před těmito událostmi, nás hasiče 27. dubna čeká
příprava a absolvování velmi důležité okrskové soutěže v
požárním sporu v Těšeticích. Tuto v podstatě povinnou soutěž absolvují celkem 3 okrsky – Drahanovice, Těšetice
a Náměšť n/H, tedy celkem 11 sborů najednou. Přejme si, aby
v tento den bylo pěkně a především byly suché a bezpečné

Duben 2013

překážky na soutěžních drahách.
Jedna potěšující zpráva na závěr. Povedlo se nám na obci
(a o tom se zmiňuje pan starosta v úvodníku) získat dotaci na
opravu hasičské techniky a věcnou vybavenost jednotek
požární ochrany sborů ve výši 80.000,- Kč od Olomouckého
kraje. Dá se říci, že jsme v získávání dotací od Olomouckého
kraje celkem úspěšní.
Na závěr přeji všem našim sborům úspěšné vykročení do
sportovní sezony, hodně zdaru při naplňování svých plánů na
rok a ve spolkové činnosti.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci!
Ing. František Faltýnek

GEODETICKÉ PRÁCE
Bc. Radek Krejčíř
Nové Dvory 411
Náměšť na Hané
radek.krejcir@seznam.cz
777 574 293

Provádím:
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO:
Vyznačení budovy
Vyznačení rozestavěné budovy
Rozdělení pozemku
Vyznačení věcného břemene
Změnu hranice pozemku
VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKU
STAVEBNÍ SPOŘITELNA

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
Zaměření polohopisu a
výškopisu pro projekty staveb
Vytyčování staveb
Zaměření skutečného provedení
staveb
Zaměření inženýrských sítí
HYPOTEČNÍ BANKA

ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA

-

-

MAJETKOVÁ POJIŠŤOVNA

STAVEBNÍ SPOŘENÍ – lze použít na cokoli! Rekonstrukce 600 tis. bez ručení!
PRO DĚTI DO 18 roků ZDARMA!! – spoření na školu
ÚROK - 2 %+ 10% státní podpora !!
PŘEFINANCOVÁNÍ STARŠÍCH ÚVĚRÚ – ušetříte na splátkách
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ – za klasickou škodovku – 1700,-Kč
SPOŘENÍ NA DŮCHOD – JEDNORAZOVÝ VÝBĚR !!!
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Kontakt: tel. 603 467 165, email: zdenek.navratil@obchod.wuestenrot.cz

