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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás po dlouhém
a úmorném vedru pozdravil a seznámil
s postupem prací podle letošního
schváleného rozpočtu.
Po několikaletém úsilí o získání
dotace na budování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod byla naše
žádost ve 39. výzvě podepsána k poskytnutí podpory. Všichni víme, že
práce spojené s vybudováním kanalizace započaly hned po dokončení vodovodu v roce 2009. Po dvou letech, po
získání všech potřebných vyjádření
a souhlasů se podařilo získat územní
povolení, což bylo potřebné k podání
žádosti o přiznání podpory. Tuto jsme
podali 3.8.2012 a od té doby byla
dokončena projektová dokumentace ke
stavebnímu povolení, také zadávací dokumentace a zadávací podmínky
pro výběr dodavatele. Celkové náklady
podle rozpočtu projektantů jsou
198.536.221,- Kč. Dotace z fondu je
124.981.908,- Kč. DPH, které činí
41.692.602,- Kč, bude obci vráceno.
Dále požádáme Olomoucký kraj
o dotaci ve výši 5 mil. Kč a ostatní
finanční prostředky půjdou z rozpočtu
obce, ať již formou úvěru anebo již
našetřených. Celá stavba musí být
podle aktuálních zpráv hotová do konce
roku 2015. Proto bude naší největší
snahou započít práce na jaře roku 2014.
Musíme vybrat dodavatele a zajistit
konečná stavební a vodoprávní povolení. Také bychom rádi svolali pracovní
schůzky s Vámi, aby každý věděl co
má udělat ve své nemovitosti pro zdárné připojení na hlavní řad. Pevně
věřím, že se vše podaří zajistit a že na
jaře roku 2014 začneme tuto velice
náročnou stavbu, která přinese řadu
problémů, realizovat.
Další větší investiční akcí, kterou
také podpořil SFŽP (OPŽP) je výměna
oken a zateplení MŠ Drahanovice. Zde
stavební společnost DOPOSINVEST
Bohuslavice, vybraná ve výběrovém

Opravená kaplička Navštívení panny Marie ve Střížově

řízení, práce zajišťuje a vše dokončí do
30.9.2013. Náklady jsou podle smlouvy o dílo 2.040.296,- Kč včetně DPH
a z toho dotace bude cca 1mil. Kč.
Právě vysoutěžená cena nám umožnila
v letošním roce zajistit výměnu oken
i v budově MŠ Ludéřov. O této rozhodlo zastupitelstvo obce na svém červnovém jednání a hned po tom byl vyhlášen výběr dodavatele. Zde podala nejlevnější nabídku společnost VPO Protivanov a práce zajišťuje dle smlouvy
o dílo. Celková cena výměny celkem
41 oken je 287.231,- Kč vč. DPH.
V obou budovách bude provedeno
vymalování a v Ludéřově ještě vybroušení podlahy a oprava WC.
Také náš závazek opravit jednu
památku ročně byl již letos splněn.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě
kapličky Navštívení panny Marie ve
Střížově. Zde byl vybrán dodavatel
společnost Stamo Konice a podle
smlouvy o dílo ukončila práce k 31.7.
2013 a následně byla kaplička 3.8.
předána spoluobčanům do užívání.
Oprava nás přišla na 371.960,- Kč.
Z toho dotace Olomouckého kraje činí
50.000,- Kč. Náš závazek bude v letošním roce překročen. Obec se podílela

na velmi potřebné rekonstrukci náhrobních desek na kostele sv. Jakuba v Drahanovicích, které byly předány do užívání při hodové mši svaté.
Společně s majitelem muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem panem Václavem Obrem je vyráběn nový dřevěný
kříž do Lhoty pod Kosířem.
Naše snaha upravit každoročně
veřejné prostranství v naší obci se letos
projeví v Ludéřově a v Kníničkách. Po
získání dotace ve výši 400.000,- Kč zde
bude realizován projekt s názvem
“Zelené hraní” a jeho realizací byla
pověřena společnost Zahrada Olomouc.
Protože, se jedná hlavně o novou
výsadbu keřů, stromů apod. bude vše
realizováno v září a říjnu letošního
roku.
Velkou snahou představitelů Olomouckého kraje v minulosti byla podpora dobrovolných hasičů. I v letošním
roce získala obec dotaci na opravu
a vylepšení naší cisterny CAS a to ve
výši 80.000,- Kč. Tuto opravu provedla
společnost Titalcompany z Olomouce
a drahanovští hasiči jsou s pracemi
spokojeni. Casku již mají připravenou
k pomoci nám všem.
Koncem května byla vypsána mimo-
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řádná a poslední výzva v tomto plánovacím období z programu Leader MAS
Regionu Haná. V termínu byla podána
žádost o plynofikaci a výměnu oken
v kostele ,,U kalicha“ v Drahanovicích.
Po vyhodnocení výběrovou komisí byl
náš projekt úspěšný a byla nám přiznána dotace ve výši 219.924,- Kč. Po
podpisu smlouvy o dotaci na podzim
bude vybrána firma a projekt realizován. Jak se zdá po letošních zkušenostech se stavěním a kácením máje
i hodovým odpolednem bude asi tato
lokalita spoluobčany z Drahanovic
hojně navštěvována. Toto je výsledek
našeho členství v Regionu Haná. Naše
obec je také členem mikroregionu
Kosířsko a ten po mnohaletém úsilí
dokončil za velké pomoci Olomouckého kraje výstavbu rozhledny. Ta byla
dne 22.6.2013 zprovozněna a předána
do užívání. Také zde je zaznamenáván
velký zájem veřejnosti a hojná návštěvnost. Ale i zde za těch pár dnů provozu
došlo k vandalismu a k ničení majetku
což mně hlava nebere.
Ještě jsem se nezmínil o výstavbě
rodinných domů ,,Za kapličkou´´.
V letošním roce provede ČEZ zasíťování elektrickou energií. Rada obce
nechala zpracovat informační plakáty,
banery a vizualizaci na naše www
stránky a o dalším postupu rozhodne
podle zájmu o jednotlivé stavební par-

Vývoz popelnic
Oznamujeme občanům Drahanovic,
že s účinností od 13.8. 2013 došlo
ke změně termínu vývozu popelnic.
Popelnice jsou vyváženy občanům
Drahanovic každé liché úterý. Pro
občany ostatních částí obce se nic
nemění a vývoz zůstává v lichý
pátek.
Termíny do konce roku 2013

10.19.
8.10.
5.11.
3.12.
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24.19.
22.10.
19.11.
17.12.

cely. Také zpracování územního plánu
probíhá podle smlouvy o dílo a v tuto
chvíli je vše předáno na Magistrát
města Olomouce ke zpracování.
Zastupitelstvo obce každoročně
schvaluje nemalé částky na podporu
všech našich společenských organizací.
Také vše odpovědně vyhodnocujeme
a musím říci, že můžeme být spokojeni,
fotbalisté i přes potíže postoupili do
třetí třídy a já jim přeji jenom úspěchy.
Hasiči ve všech částech fungují velice
dobře, se všemi je opravdu perfektní
spolupráce a já jim děkuji. A když náš
mladý hasič Lukáš Navrátil z Ludéřova
obsadí na celorepublikovém mistrovství krásné 12. místo, nezbývá než gratulovat. Všechny sbory organizují společenské akce a soutěže v požárním
sportu. Ať už sv. Florián, sv. Martin, tak
soutěž o pohár starosty obce a nově

stavění a kácení máje. To jsou všechno
akce, které mají vysokou kvalitu
a vstoupili do našeho vědomí a tak
všem, kteří se na nich podílejí patří
poděkování. V tomto směru vůbec
nezaostávají myslivci, občané Lhoty
ani Kníniček.
Závěrem bych pozval všechny vrstevníky na X. setkání seniorů pod Černou věží, kde vystoupí pěvecké duo
Eva a Vašek, bude i tombola. Věřím, že
jste všichni přes letošní krásné, teplé
léto načerpali nové síly, že školáci jsou
dobře odpočinuti a přeji jim to správné
vykročení do nového školního roku a to
hlavně prvňáčkům.
Na úplný závěr: zase tady budou
volby, nevím jaká bude nabídka, ale
prosím Vás vyberme už jednou pořádně!!!!
Ivo Richter, starosta

Informace pro občany
V letošním roce končí nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa na hřbitově
v Drahanovicích (1.1.2004 – 31.12.2013). Nové nájemní smlouvy si je možné
vyzvednout:
9. září 2013 Drahanovice 8.00 – 11.30 13.00 – 17.00 kancelář OÚ
10.září 2013 Střížov
14.00 – 14.40
kulturní dům
Ludéřov
14.45 – 15.20
místnost rozhlasu
12.září 2013 Lhota p/K
15.00 – 15.30
místnost rozhlasu
Nájemné za hrobová a urnová místa se bude vybírat až od ledna 2014,
se splatností do 30.06.2014.
Přesné termíny výběru budou zveřejněny v prosincovém čísle zpravodaje.

Letošní podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 19. 10. 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 25. března do 29. července 2013.

Zdravím Vás, naše čtenáře, a jako obvykle přináším přehled toho nejdůležitějšího, čím se rada obce zabývala, co
projednávala a řešila. Podrobnosti k nejdůležitějším bodům
a událostem popisuje ve svém úvodníku starosta obce. Rada
se za uplynulé období sešla celkem 15 krát, vždy byla usnášení schopná.
BŘEZEN
Rada schválila:
l
Cenovou nabídku společnosti Sanatěs Olomouc s.r.o.,
sanace a těsnění staveb na opravu vlhkého zdiva ZŠ

Drahanovice. Celková cena s DPH je 24.050,- Kč.
l
Darovací smlouvu mezi DSO Drahansko a obcí

Drahanovice na projektovou dokumentaci na výstavbu vodohospodářské infrastruktury včetně inženýrské činnosti
v hodnotě 464.200,- Kč.
Rada doporučila OZ (obecnímu zastupitelstvu)
ke schválení:
l
Doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva
konaného 27.3. – revokace bodu č. 6. usnesení zastupitelstva
č.11/2012, ze dne 12.12.2012, a to změnit výměru části obcí
prodávaného pozemku p.č. 597/3, k.ú. Drahanovice
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z původních 70 m2 na 92 m2, v souladu s geometrickým
plánem.
Vzala na vědomí:
l
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Krajským úřadem Olomouc za rok 2012.
DUBEN
Rada schválila:
l
Žádost ZŠ a MŠ Drahanovice o schválení hospodářského
výsledku ve výši 14.171,- Kč a převedení financí do rezervního fondu.
l
Složení výběrové komise k výběru uchazeče na veřejnou
zakázku „Obec Drahanovice – ZTV pro zástavbu RD
(rodinných domů) v lokalitě Za kapličkou“.
Členové: Ing. Pavel Kocůr, Jaromír Vláčil, Ivo Richter, Ing.
František Faltýnek, Ing. Pavel Polák, Ing. Leoš Hausknecht,
Náhradníci: Ing. Jašková Dana, Ing. Zdeněk Grepl,
T. Krőner, M. Korhoň, Mgr. I. Psotová, L. Čajan.
l
Žádost SDH Drahanovice o možnost vybudování zpevněné plochy 4 x 10 m na pronajatém pozemku obce Za kapličkou, p.č. 597/1.
l
Mandátní smlouvu BX 26/2013 uzavřená s IWWA
CONSULTING Kostelany 2161 na zastupování Mandáta
a organizační zajištění zadávacího řízení – zateplení MŠ
Drahanovice.
l
Účetní závěrku ZŠ za rok 2012.
l
Mandátní smlouvu č. IWWE/2013/04/02 TDI Zateplení
MŠ Drahanovice.
l
Rozpočtové opatření č.1.
l
Záměr obce prodat byt č. 5/2 v bytovém domě č.p. 2
Drahanovice – cena dle pravidel prodeje 395.487,- Kč.
l
Materiální podporu SDH Drahanovice při budování sportovního areálu hasičů Za kapličkou.
Vzala na vědomí:
l
Informace o možnosti využití tepelného čerpadla na vytápění budovy ZŠ.
l
Žádost Miloslava Navrátila, Ludéřov 54 o odprodej části
pozemku p.č. 1033/1, k.ú. Ludéřov.
l
Smlouvu o dílo s IWWA CONSULTING Kostelany 2161
na dokumentaci k provedení stavby včetně rozpočtu pro
výběr dodavatele – Zateplení MŠ.
KVĚTEN
Rada schválila:
l
Zadaní energetického auditu ZŠ pro získání dotace na
výměnu oken a pořízení tepelného čerpadla společnosti Altec
International s.r.o., Palackého 169, Vsetín, cena 35.000,- Kč,
dodavatel není plátce DPH.
l
Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci
„Zelené hraní“, zadavatel obec Drahanovice, organizátorem
výběrového řízení bude společnost ARTORY s.r.o.,
Sladkovského 32, Olomouc.
l
Oslovení těchto společnosti k podání nabídky na realizaci
akce „Zelené hraní“:
– Zahrada Olomouc a.s., Železniční 469/4, Olomouc,
– Hortiscentrum s.r.o., Komenského 220, Židlochovice,
– Zahradnické úpravy s.r.o, Žerotínova 112, Náměšť
nad Oslavou.
Výběr společnosti byl v pondělí 27.5. v 18.00 hodin.
l
Nabídku nástavby hasičského auta Opel pro JPO Ludéřov
společnost Tital company czech, Ltd, Florykova 556,
Olomouc.
Celková cena 27.000,- Kč.
l
Rozpočtové opatření č.2/ 2013.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Žádost OS U nás o poskytnutí půjčky 475.000,- Kč na
zajištění předfinancování poskytnuté dotace LEADER.
Sdružení půjčku vrátí do konce roku 2013.
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ČERVEN
Rada schválila:
l
Výběr dodavatele investiční stavby „Zelené hraní“ - úpravy veřejného prostranství Ludéřov - Zahrada Olomouc a.s.,
Železniční 469/4, Olomouc, Cena: 573.499,- Kč včetně
DPH.
l
Zadávací podmínky vypracované společností IWWAL
consulting, s.r.o., Kosteleny 161, Kroměříž a tyto oslovené
společnosti na zateplení MŠ Drahanovice:
– Pavel Juráš, stavební firma, Elišky Junkové 83/32,
Olomouc
– Stamo Konice s.r.o., Karafiátova 10, Konice,
– Doposinvest, Bohuslavice č.p. 19, Bohuslavice,
– Malířství KK s.r.o. Růžová 168, Lutín,
– Vladislav Špunda, VALO, Sokolská 137, Senice
na Hané
Složení výběrové komise:
Předseda: Ing. Pavel Polák
Členové: Ivo Richter, Ing. František Faltýnek, Ing. Leoš
Hausknecht, František Navrátil.
Náhradníci – člena komise: Marek Kryl, Mgr. Iva Psotová,
Tomáš Krőner
l
Dodatek č.2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku obce.
Nová cena po rozšíření pojistných plnění činí 99.509,- Kč,
tedy o 10.148,- Kč více.
l
Smlouvu o dílo č. 8 – RN/ 5715/13/NAV na realizaci akce
Zelené hraní. Zahájení prací 9. 9. 2013, dokončení
15. 11. 2013, celková cena za dílo 573.499,- Kč.
l
Nákup části pozemku p.č. 307/4 k.ú. Drahanovice od
Štěpánky Szukalské, Ondrášov14, Moravský Beroun,
o výměře 25 m2, cena 50 Kč/m2.
l
Prodej bytu 2/5 v bytovém domě p.č. 2 Josefu Švédovi,
Drahanovice 222.
l
Prodloužení úložní doby finančního vkladu obce o další 4
měsíce.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Závěrečný účet obce za rok 2012.
ČERVENEC
Rada schválila:
l
Dar obce na povodňové konto obci Křešice u Litoměřic v
Ústeckém kraji, ve výši 10.000,- Kč
l
Výběr oslovených společností a složení výběrové komise
na výměnu oken v budově MŠ Ludéřov.
Oslovené společnosti:
– SULKO s.r.o. Rostislavova 8, Prostějov,
– VPO Protivanov 250, Protivanov,
– STAPLET s.r.o. Horní lán 1200/13, Olomouc,
– RI OKNA, Velnerova 1, Olomouc,
– Okna Přidal, Nezamyslice 404,
Výběrová komise:
Předseda: Ing. František Faltýnek
Komise: Ivo Richter, Ing. Leoš Hausknecht, František
Navrátil, Marek Kryl.
Hlavní kritérium výběru: nejnižší cenová nabídka.
l
Rozpočtové opatření č. 4/ 2013.
l
Přidělení nájemního bytu č. 29 v domě č.p. 119 v Drahanovicích, p. Antonínu Kmentovi, Drahanovice č.p. 76.
l
Prodloužení doby uložení finančních prostředků obce
ve vybraných bankách v souladu s usnesením OZ z 26. 6.
2013.
Vzala na vědomí:
l
Vypracování nové nájemní smlouvy mezi obcí a Vladimírem Gazdíkem na byt č. 30 v domě č.p.119, Drahanovice.
l
Žádost Marie Dostálové, Střížov na montáž zařízení na
ovládání zvonu v kapličce v části Střížov.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce
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Akce SPOZ
7. 4. 2013 Vítání občánků
Dominik Vychodil, Střížov
Daniel Beneš, Drahanovice
Eliška Husičková, Drahanovice
Tomáš Trnka, Drahanovice

1. 6. 2013 zlatá svatba
50 let společného života
Marie a František Bednářovi,
Drahanovice

Matriční úřad
Svatby u Černé věže:
8. 6. 2013 Soňa Čechová, Nová Dědina; Jan Srnec, Budětsko
13. 6. 2013 Hana Filipi, Havlíčkův Brod; Michal Tomeš, Valašské Meziříčí
22. 6. 2013 Iveta Navrátilová, Drahanovice; Tomáš Koukal, Drahanovice

Černá věž
Turistická sezona na Černé věži se přehoupla do své druhé
poloviny. A tak máme za sebou většinu akcí, které se v areálu
pod Černou věží konaly a na něž nám zbyly už jen pěkné
vzpomínky a fotografie uložené v archivu. První akce kulturní sezony na Černé věži – Slet čarodějnic – přilákala zejména
naše děti. V programu, který pro ně připravili herci divadla
Slovanské tyátr, si děti mohly zasoutěžit v nejrůznějších
disciplínách – zazpívat v čarodějnické Super-star, absolvovat
slalomový přelet na koštěti mezi kužely, zaskákat v pytli
apod. Děti, které se zúčastnily výtvarné soutěže, mohly
vyhrát některou z pěkných cen.

Slet čarodějnic pod Černou věží

V měsíci květnu byl připraven do areálu pod Černou věž
na jedno nedělní odpoledne program pro maminky k jejich
svátku. Děti z místní ZŠ nacvičily kulturní pásmo pod názvem „Láska kvete v každém věku“. Po jejich vystoupení měl
následovat koncert kapely Michal Tučný revival. Toto vše se
nakonec konalo v kulturním domě ve Střížově, neboť počasí
nedovolilo realizovat akci v přírodním areálu pod Věží.
Prvních pět stanovišť akce pro děti s názvem „Pohádková
věž i ves“, bylo rozmístěno v areálu Černé věže i v jejím interiéru. Příchozí děti se „zapsaly“ u stanoviště Zahradnice krále

Miroslava, kde dostaly svůj soutěžní list a vystoupaly do
prvního patra Věže, kde na ně čekala princezna se svým
komorníkem. Král Miroslav s chotí přijímali děti na audienci
na pódiu pod paravanem, tři babičky-sudičky rozdávaly po
splnění úkolu dětem drobné hračky a malé dárkové předměty.
A kdo úspěšně prohodil míčkem otvor uprostřed velkých
makovic, odnesl si ze stanoviště Makové panenky a Motýla
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Emanuela dětmi oblíbené malé pitíčko s brčkem. Dále už trasa
„Pohádkové věže i vsi“ vedla ven z areálu ČV - kolem kostela,
základní školy a hřbitova směrem na polní cestu, vedoucí
k lesu - ke kopci zvanému Vystrčhlava, kde byly rozmístěny
tři stanoviště pohádkových postav, a to stanoviště Ovečky
Shaun a žlutého psa Blitzera, včelky Máji a Vilíka a Čertice
s čertíkem. Odtud zavedla značená trasa děti k rybníku, kde na
ně čekal vodník se svým úkolem – lovením rybek a dále
na hřiště TJ Sokol, kde se mohly ještě zúčastnit sportovních
soutěží v rámci memoriálu Josefa Chytila. Dále zde členové
TJ Sokol připravili pro děti skákací hrad, dětskou diskotéku
a tombolu. Nakonec se na hřiště TJ dostavily i všechny účinkující pohádkové postavy. Děti si mohly na parketu zatančit
(kromě výše uvedených pohádkových postav) i s klauny
Šášou a Šášulou, s ježibabou a Festerem Addamsem,
s Alenkou z říše divů a motýly, a s hraběnkou z Orlíku, která
byla toho času na návštěvě na Černé věži. Na parketu ve víru
tanečního reje nechyběli ani oblíbení Pat & Mat.

Pohádková věž i ves

Poděkování patří všem účinkujícím pohádkovým postavám, všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu akce,
TJ Sokol Drahanovice a také našim sponzorům, jimiž byli:

Hostinec u Černé věže – p. Marek Kryl Drahanovice 41,
Obrábění kovů – p.Jiří Dostál, Drahanovice 11, Invest –
Sloupský s.r.o., Drahanovice 97, Restaurace Na Nové – paní
Lexmaulová, Drahanovice 92, Mgr.Miloš Korhoň,
Drahanovice 171, Strube – Ing.Ctibor Ostrý, Drahanovice,
Ingstol s.r.o. – pan Čecháček, Bystrovany, Koruna česká –
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Haná
Intertrans s.r.o. – Jaroslav a Jiří Dvořákovi, Drahanovice 176,
Jiří Pilmajer mladší, Drahanovice 41, tiskárna Tina – manželé
Navrátilovi, Ludéřov, Nábytek Husička, Včelařské potřeby –
Zdeňka Koppová, Wegar s.r.o.,Brno, Stolařství – Karel
Pocklan, Drahanovice.
V polovině srpna skončila výstava ve čtvrtém patře Černé
věže s názvem Tvorby z hedvábí, korálků a dalších materiálů
autorky Jany Francové ze Slatinic.

Srdečně zváni jste také na poslední letošní výstavu s
názvem HODINY, KAM SE PODÍVÁŠ..., autorky Jitky
Helové z Cakova, vernisáž k výstavě se uskutečnila v pátek
16. srpna. Vystavované ručně malované hodiny si budete moci
i zakoupit.
Za Černou věž, Jana Cilečková

Farnost žila i v letním období, nejenom slavnostně ...
Drazí spoluobčané, bratři a sestry
v Kristu.
Byl čtvrtek 25. července 2013, svátek apoštola sv. Jakuba Staršího, kterému je náš farní kostel v Drahanovicích
zasvěcen. Tato skutečnost je hlavní
důvod, proč jsou v naší obci tzv.
„hody“. Vždy nejbližší neděle, respektive „weekend“ k tomuto svátku. To jen
trochu historie na úvod, aby nedocházelo mezi občany k dezinformaci a nedostávalo se do povědomí především
mladé generace, že „hody“ se slaví
v obci z důvodu postavení kostela (kazatelny) Českobratrské církve evangelické na „Lázince“, který je již nějakou
dobu majetkem Obce anebo z důvodu
obnovení kulturní památky Černé věže.
Téměř v tropický, výše uvedený
čtvrteční podvečer, přesně v 17 hodin
30 minut začíná ve farním kostele slavnostní mše svatá, kterou zcela nečekaně
přijíždí celebrovat vzácná návštěva,
osobně generální vikář Arcibiskupství
olomouckého Mons. Josef Nuzík. Z církevních představitelů není sám, spolu
s ním je přítomen i administrátor místní
farnosti náš P. Jan Kulíšek a v tento
slavnostní den k nám zavítal i adminis-
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trátor sousední farnosti Náměšť na
Hané P. Norbert Jan Maria Hnátek.
Proč? Při mši svaté budou požehnány
zrestaurované pískovcové „Náhrobní
a pamětní desky“ drahanovských vladyků, které se nachází na vnější zdi kněžiště a novodobého přístavku farního
kostela. Důstojné zahájení hodových
oslav v obci. Proto při slavnostní události byli přítomni i přední představitelé
veřejného a politického života v čele se
starostou a místostarostou obce, radními a i malá část zastupitelů přišla, ale

pozvání každopádně neodmítla starostka městyse Náměšť na Hané a předsedkyně MAS Reginu Haná paní Mgr.
Marta Husičková. Nechyběl ani restaurátor pan Doc. Mgr. Ak. soch. Bohumil
Teplý z Olomouce, který restaurování
zaštiťoval a prováděl. Od 17-ti hodin na
„náměstí“ u školy vyhrává k poslechu
Hanácká dechovka Olomouc a celá mše
svatá probíhá opravdu na úrovni, především díky všem třem výše uvedeným
kněžím, ale také díky Zdeňkovi Kroutilovi, který sedí u varhan. Po mši svaté
se všichni v průvodu přesouvají za
kostel, kde osobně generální vikář

Generální vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík,
žehná zrestaurovaný soubor pískovcových desek
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žehná zrestaurované dílo a restaurátor
všechny seznamuje s tím, jak bylo
samotné restaurování prováděno. Následuje malé občerstvení a možnost
posezení v příjemném stínu „kostelního
parčíku“, kterou téměř všichni využili
a tak většina přítomných zůstává
v přátelské debatě až téměř do deváté
hodiny večerní. Škoda jen, že nepřišlo
více místních občanů, protože obnovení
památky, která je na střední Moravě
ojedinělým dílem neprobíhá každý den
a spousta z vás si snad ani neuvědomuje
jaký historický potenciál v obci máme.
Nevadí, určitě přijde doba, kdy společnost začne kulturní dědictví předků
vnímat v jiné pozitivnější rovině a nebude dávat přednost nákupům v obchodních centrech a sledování téměř bezhodnotných komerčních televizních
stanic.
Soubor pískovcových „Náhrobních
a pamětních desek“ na farním kostele,
se od soboty 27. července 2013, stal
stálou expozicí také jedinečné památky
v obci, naší Černé věže a proto je možné
si ho prohlédnout ve stejnou dobu, jako
je její návštěvní doba, protože v tomto
čase je „kostelní parčík“ volně přístupný veřejnosti. Bližší informace o zrestaurovaném dílu naleznete na webových
stránkách www.cernavez.cz. Tak kdo
má zájem je zván.
A tak jak to už nejenom v životě
lidském chodí, tak i ve farnosti jsme
v létě zažili trochu negativní událost,
která vůbec není veřejným tajemstvím.
V neděli 30. června sdělil otec Jan,
všem přítomným farníkům celkem
smutnou zprávu. Pro většinu to možná
bylo překvapení, ale když už o tom
několik dní mluvila většina ateistů
v obci, tak zase tolik překvapených být
nemohlo. Tato zpráva zněla, že naše

dlouholetá varhanice, paní Jiřina Janečková, mu oznámila, že k výše uvedenému datu končí svou službu varhanice
v našem kostele. Její svobodné rozhodnutí, všichni respektujeme, i když je to
nejenom farníkům, ale určitě všem
občanům velmi líto. Skutečné důvody
tohoto kroku nejsou farníkům známy,
ale v dané situaci jsou celkem bezpředmětné. Proto také neproběhl tradiční
Hodový koncert, který většina místních
obyvatel i obyvatel z širokého okolí
očekávali. Administrátor farnosti P. Jan
Kulíšek paní Jiřině Janečkové před
závěrem nedělní mše svaté upřímně
jménem celé farnosti poděkoval, jak za
profesionální dlouholetý varhanní doprovod liturgie, tak také za odborné
a profesionální vedení místní scholy.
Popřál ji, aby i nadále s láskou a radostí
svého úžasného daru, který od Pána
obdržela, využívala k Jeho cti a chvále
a předal ji jako důkaz poděkování pěknou kytku a malý věcný dar. Samozřejmě, dodal, že kdykoliv bude chtít si
přijít zahrát a zazpívat, tak jsou ji dveře
na kůr otevřeny a že bude, ve farním
kostele, vždy vítána. Celá Pastorační
rada i celá farnost ještě jednou tímto
způsobem děkuje paní Jiřině Janečkové
za její obětavou službu Pánu a všichni
věříme, že On jí nezůstane nic dlužen.
Z toho plyne, že ve farnosti v současné době není varhaník ani schola. Občas
přijde při mši zahrát na varhany Zdenek
Kroutil anebo Pavel Navrátil, který především podpořil mši svatou a svátostné
požehnání při hodové neděli. Oba
ovšem mají své stálé povinnosti v jiných farnostech anebo v zaměstnání,
tak proto mohou přijít hrát jen příležitostně, nicméně jim patří velký dík za
jejich ochotu v dané situaci podpořit
liturgii v místní farnosti. Na základě

vývoje těchto události, tímto vyzýváme
případné zájemce, kteří by byli ochotni
službu varhaníka i zpěváků v místním
kostele přijmout a obětovat se pro ni,
aby přišli za otcem Janem a nebáli do
toho jít třeba i bez zkušeností, protože je
to i příležitost k jejich získání a osobního růstu do budoucna. Když bude více
zájemců, nebude to určitě na škodu
dané věci, protože člověk je tvor společenský a v každé oblasti je vždy lepší
výměna zkušeností a vzájemná podpora
než monopol a jednostranný pohled.
A co nás čeká na podzim. V říjnu
hodová mše svatá v Ludéřově, dušičková pobožnost na hřbitově v Drahanovicích a poté už půjdeme zase do adventní
doby, do doby očekávání. A pokud
chcete vědět konkrétně, kdy a co bude
ve farnosti probíhat, tak je možné
navštívit naše webové stránky anebo
jen stačí při procházce obcí se zastavit
a přečíst si vitrínu umístěnou na farním
kostele, ta je všem přístupná v denní
i noční dobu. Plánované i mimořádné
záležitosti jsou vždy zveřejňovány
v dostatečném předstihu a farnost není
žádné společenství, které něco drží
v utajení nebo nemá zájem aby i „nevěřící“ nevěděli nebo nebyli informováni, vždyť přece hlásaní Evangelia je
podstatou církve.
Závěrem přeji jménem celé Pastorační rady všem dětem úspěšné vykročení do nového školního roku a jejich
rodičům trpělivost, ale především
radost i s malých dílčích úspěchů
a snahy a píle svých dětí při studiu i při
mimoškolní činnosti a všem ostatním
pěkné podzimní dny, slunečné a teplé
babí léto a spokojenost a lásku bližních
v osobním životě.
Za Pastorační radu
Ing. Leoš Hausknecht

Horem pádem školním rokem 2012/13
Školní rok 2012/13 začal tak nějak rozpačitě, nový pan
učitel se zalekl a utekl, mladá paní učitelka nevěděla, jak
všechno uchopit. Teprve až se vrátila paní učitelka Opatřilová
nastala na škole klidná a tvůrčí atmosféra.
Ve školním roce fungovaly za velkého zájmu dětí tři
kroužky: výtvarný - paní uč. Pospíšilová, anglický - paní uč.
Opatřilová a sportovní hry - paní uč. Psotová. V posledně
jmenovaném hrály děti miniházenou a získaly Vánoční pohár
v soutěži v Těšeticích a všichni se zúčastnili i turnajů v házené v Senici na Hané, odkud si dovezli všichni hráči i hráčky
medaile.
Výborně pracovala pobočka ZUŠ Litovel, paní učitelka
Janečková připravila ve spolupráci se všemi učitelkami ZŠ
několik úspěšných kulturních vystoupení k různým příležitostem - Mikulášská besídka, Zpívání na schodech, Den
matek či krátké kulturní zpestření na konec školního roku.
Na škole je otevřena školní družina. Paní vychovatelka
Jitka Bernadová pořádá soutěže a výlety pro děti a nově se
společně zapojili do celosvětového projektu Noc s Andersenem. Všichni účastníci byli nadšeni, spokojeni a zase
o něco chytřejší třeba v tom, jak se chodí potmě ve škole.

Miniházená

Na možnost odběru dotovaného školního mléka si naši
žáci už zvykli, odebírala jej téměř polovina dětí. Také projekt
„Ovoce do škol“, je všem dětem známý. Jejich zájem
o ovoce a zeleninu rok od roku stoupá, přispěl k tomu zážitkový program „Zdravá pětka“ s netradiční výukou o důležitosti zdravé stravy. Všichni žáci jako každý rok absolvovali
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projekt „Zdravé zuby“, zaměřený na péči o chrup a znalosti
v tomto oboru. Ten podpořil i program „Denthalalarm“
o správném a každodenním čištění zubů. Letos se nám podařilo absolvovat v ekologickém centru Sluňákov program „Až
naprší a uschne“ a „Zimní přírodou“. V listopadu se zase děti
odborně bavily nad odpady v programu „Tonda Obal“.
Z kulturní oblasti bych jmenovala návštěvu Moravského
divadla Olomouc, kde žáci shlédli balet Tarzan, dále loutková
divadla, která si k nám našla cestu nebo hudební skupinu
Marbo, která dokáže děti pěkně rozvlnit. Zúčastnili jsme se
výtvarné soutěže na téma Česko mýma očima, na podzim
žáci malovali do výtvarné soutěže „Rok na zahradě“ a žáci
vyšších ročníků absolvovali komentovanou prohlídku na
téma Cestou dvou bratří k příležitosti 1150. výročí sv. Cyrila
a Metoděje.
Žáci 2.-5. ročníku zúročili svoje znalosti v matematické
soutěži Klokánek a Cvrček. Paťáci si zkoušeli své matematické znalosti v soutěži Pythagoriáda a dva řešitelé
(T. Vychodilová, S. Rance) postoupili do okresního kola, kde
především Terezka byla velmi úspěšná. Dále v květnu podstoupili žáci 5. ročníku celorepublikové testování, kde si naši
páťáci vedli velice dobře. Byli hodnoceni v matematice průměrem 44%, českém jazyce 66%, anglickém jazyce 95%.
Gratulujeme!
Nejlepší žáci ve školním roce 2012/13:
1. ročník – Jakub Kröner, Kristýna Mikošová,
Monika Skopalová
2. ročník – Eliška Snášelová, Kateřina Srovnalová
3. ročník – David Kryl, Martina Heinzová, Veronika Frýbová
4. ročník – Filip Látal, Miroslav Srovnal
5. ročník – Tereza Vychodilová, Adéla Jandová,
Eliška Čecháčková, Radim Večeřa
Ve druhé polovině školního roku všichni žáci absolvovali
plavecký výcvik, opět velmi úspěšně. Několik začátečníků
koncem roku přeplavalo bazén bez pomůcek, pokročili
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.
Vvyhodnocení žáci ze sběru papíru:
J. Kröner, M. Forman, M. Koutný, L. Mako, J. Hroch,
D. Kryl, E. Dopitová, P. Novotný, F. Látal, M. Snášel,
T. Vychodilová, V. Tomanová, A. Pluskalová.
V celé škole se třídí odpad na papír a plasty a dělá se ještě
něco navíc, zapojili jsme se do projektu Víčka pro Lucinku,
kdy děti tímto přispěly na rehabilitaci pohybového aparátu ve
specializovaných lázních.
Nejpilnější sběrači jsou:
J. Kröner, E. Šilberská, L. Vychodilová, M. Heinzová,
T. Vychodilová, M. Langerová.
V projektu „Čtení pomáhá“, žáci třetího ročníku zaslali
příspěvek, a tím završili celkovou částku na koupi vozíku pro
tělesně postiženou Natálku. Částka byla předána výboru
Dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
Pro žáky byly dále uspořádány akce jako školní kolo recitační soutěže, žáci 4. roč. absolvovali dopravní kurz zaměře-

Andersenova noc

Nejlepší žáci

ný na cyklistiku, seznámili se se základními dopravními
předpisy (zvládli zkušební testy), absolvovali jízdu zručnosti.
Tradiční školní výlet pro žáky 1.-2. ročníku byla návštěva
Laškovského údolí a zámku v Náměšti na Hané. Starší žáci
jeli do lanového centra Veverák, kde si vyzkoušeli svoji odvahu a zručnost a zavítali na zámek do Šternberka.
Žáci, kteří studují anglický jazyk se účastnili setkání se
zahraničním studentem Michele Manca z Itálie, který jim
v českém i anglickém jazyce vyprávěl, jak se chodí do školy
v Itálii, např. že se tam navštěvují školu i v sobotu. Zajímavě
vyprávěl o atributech Itálie a hlavně o Sardinii, odkud pochází. Studentka Hana Trávníčková, která studovala v USA zase
dětem přiblížila školství za velkou louží. Většina žáků si
uvědomila, že učení má smyl a že vzdělání jim otevře dveře
do světa.
Závěr školního roku patřil tradičně akci Bubnování pro
radost. Žáci tím pořádně zabouchly školní dveře a za nimi
nechaly každodenní školní povinnosti s domácími úkoly
a přivítali čas bezstarostných prázdnin s trochou odpovědnosti za svoje chování.
Kolektiv školy přeje všem žákům a občanům krásný zbytek léta.
Více informací včetně fotek ze školních akcí najdete na
našich webových stránkách: www.skoladrahanovice.cz
Lenka Trávníčková

O dobrovolných hasičích obce
O životě našeho dobrovolného hasičstva jsem Vás naposledy poinformoval
v měsíci březnu. Nyní, když vrcholí
zátěžové teplotní zkoušky, jež nám léto
uchystalo, graduje i sportovní sezóna
v hasičském sportu. Ale nejen to. Mimo

jiné jsme uspořádali řadu kulturních
akcí jako letní taneční zábavy, hody,
zájezd do pivovaru Litovel, soutěže pro
děti, grilovačky, zúčastňovali se oslav
výročí sousedních sborů a další. Sbory
v Drahanovicích a Střížově cílevědomě

připravovaly hasičskou mládež a rovněž s ní zahájily sportovní sezónu. Ani
v těchto extrémních vedrech jsme nezaháleli a nepolehávali ve stínu, nýbrž
odpracovali množství brigád na majetku sborů a obce. Díky kázni a uvědomě-
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losti Vás všech, jsme nemuseli zasahovat při požárech. Za hasiče rád našim
občanům děkuji. Naše jednotky požární
ochrany, ale nezahálely a dobře se staraly o svou techniku a zařízení. Ve Střížově zajistili opravu čerpadla PPS 12,
drahanovičtí řešili rozsáhlou opravu
cisterny, v Ludéřově pokračovali
v úpravách nového zásahového vozidla
a zařízení zbrojnice.
První významná akce proběhla
v dubnu, kdy se sbory zapojily do
okrskové soutěže v požárním sportu,
tentokrát konané v Ratajích. Vítězem
okrskového kola se stalo družstvo ludéřovských. To postoupilo do kola okresního, stejně jako jejich družstvo žen.
V témže měsíci zahájili drahanovičtí
hasiči pokračování dlouho přerušené
tradice stavění máje. Uvádí se, že asi po
50 letech.
No a už tu byl 4. květen a oslavy
svátku sv. Floriána v Ludéřově. Letos
bylo do průvodu jako doprovod zařazeno nové zásahové vozidlo Opel Vivaro,
které pro JPO SDH Ludéřov pořídila
naše obec s přispěním dotace olomouckého kraje ve výši 100.00,- Kč. To
pak bylo slavnostně požehnáno. Následovala soutěž v hasičském sportu. O ní
podrobněji píše starosta okrsku ve svém
článku. Ve dnech 11.-12. května připravili lhotečtí hasiči pro své spoluobčany
hody.
1.června májka v Drahanovicích
slavnostně klesla k zemi. V parčíku za
Českobratrským kostelem, kde hrála

Oprava prodejního stánku SDH Střížov

Účast a výsledky našich hasičů
v soutěžích požárního sportu
očima starosty okrsku č. 5
Drahanovice
Letošní sezóna v soutěžích požárního sportu začala 27. dubna 2013, kdy se
naše soutěžící družstva zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu, tentokrát konané v Ratajích ve spolupráci
s okrsky Těšetice a Náměšť na Hané.
Soutěžilo se ve dvou hasičských disciplínách – štafetě 4x 100 m a královské
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cimbálovka a bylo připravené občerstvení se i přesto, že pršelo, návštěvníkům líbilo a užili si hodně legrace
a dobré pohody.
Ve Střížově hasiči dokončili nátěry
brány na přístřešek pro hudbu a připevnili ho. Dále demontovali všechny
rozpadající se dřevěné lavice a stoly za
KD a nahradili je novými, které zakoupila obec. No a celou údržbu zakončili
obroušením a natřením prodejního
stánku „Domeček“. To stihli těsně před
svou soutěží v hasičském sportu, kterou
uspořádali 22. června. Bohužel vzhledem k přehuštěnosti různých akcí
v okolí byla zde účast sportovních družstev velmi malá.
Drahanovičtí hasiči se průběžně
potili na výkopových pracích na obcí
pronajatém pozemku. Ten bude sloužit
jako tréningová a výcviková plocha pro
sbor a okrsek. Osadili obrubníky, položili zámkovou dlažbu, rovnali terén,
starali se o nový trávník.
Jednotky požární ochrany (JPO)
našeho okrsku byly v měsíci červnu
připraveny v případě potřeby pomoci
při likvidaci následků povodní v Čechách. Nebyly povolány a využity.
SDH Ludéřov předal proto alespoň
solidárně peněžní částku pro potřeby
obyvatel postižených povodněmi. SDH
Ludéřov zajistil pro své členy a zájemce
exkurzi v pivovaru Litovel, zakončenou
přátelským posezením v prostorách
pivovarské restaurace. Začátkem června uspořádaly sbory v Ludéřově a ve

Lhotě p/K pěkné odpoledne plné soutěží a zábavy pro děti. Děti ve Lhotě p/K
hledaly poklad a byly pro ně připraveny
již tradiční projížďky na koních.
SDH Drahanovice zorganizoval
hody a tentokrát bez asistence obce.
Využili parčíku za Českobratrským
kostelem a své návštěvníky pohostili
bohatým občerstvením. Někteří čtenáři
z řad hasičů mi budou asi připomínat, že
jsem neuvedl některé další hodnotné
počiny. Bohužel můj prostor je zde
omezen. Léto pokračuje a naše plány
nejsou zdaleka vyčerpány. Tak jen krátce: ve Střížově proběhla 3. srpna
5. Gril-párty (pečené sele), 17. srpna
hasičská soutěž v Drahanovicích, na
7. září připravuje SDH Ludéřov 4. ročník setkání veteránů - kozidechů s projížďkou do Náměště na Hané a soutěží
„O pohár kozího vzdechu“, lhotečtí na
září připravují tradiční „Rozloučení s
létem“, a tak bych mohl pokračovat dál.
My hasiči se těšíme, že se budeme při
těchto příležitostech s Vámi společně
setkávat, pobavíme se, ale navzájem si i
budeme nápomocni. V závěru rád za
sbory okrsku děkuji představitelům naší
obce za pomoc a dobrou spolupráci,
čehož si velmi ceníme. Přeji všem
pěkný zbytek léta.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci!
Ing. František Faltýnek
náměstek okrsku SDH Drahanovice

Kácení máje SDH Drahanovice

disciplíně - požárním útoku. Vyhodnocení si každý okrsek prováděl sám.
V kategorii muži v soutěži okrsku č. 5
Drahanovice zvítězil SDH Ludéřov, na
2. místě skončil SDH Drahanovice a na
3. místě SDH Střížov. V kategorii ženy
soutěžily v našem okrsku pouze děvčata
z Ludéřova. Právo reprezentovat okrsek
č. 5 Drahanovice na okresní soutěži
v Přáslavicích dne 26. května 2013 připadlo tedy soutěžícím družstvům mužů
a žen SDH Ludéřov. A jak okresní kolo
v požárním sportu dopadlo? Při soutěži

ve třech hasičských disciplínách – běhu
na 100 m překážek jednotlivců,ve kterém se do celkového hodnocení disciplíny započítávalo 6 nejlepších časů,
dále štafetě 4x100m a královské disciplíně – požárním útoku, obě ludéřovská
družstva navázala na skvělé úspěchy
v okresním kole PS z let 2011 a 2012.
V celkovém hodnocení skončili letos
muži SDH Ludéřov na výborném 4.
místě z 18 soutěžících vítězů okrskových kol v požárním sportu a na stejném 4. místě skončily i ženy z 12 soutě-
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Mistrovství ČR hry Plamen

žících družstev. Rád bych tím to poděkoval všem za skvělou reprezentaci
okrsku č. 5 Drahanovice a pro úplnost
uvádím sestavu soutěžícího družstva
mužů: Jaroslav Hausknecht, Jakub
Němčák, František Navrátil ml., Pavel
Navrátil ml., Jan Palička, Tomáš
Palička, Jan Sklenák, Lukáš Navrátil.
Družstvo mužů doplnil bratr Jindřich
Epstein z SDH Střížov. Sestava soutěžícího družstva žen byla tato: Kateřina
Brijarová, Věra Hausknechtová, Pavla
Menšíková, Anežka Navrátilová,
Daniela Petercová, Eva Recová, Tamara
Vařeková, Maria Večeřová.
Mezi nejlepšími jednotlivci v běhu na
100 m překážek byli v okresním kole
z našeho okrsku vyhodnoceni: v kategorii muži - bratr Pavel Navrátil ml.získal 5. místo s časem 19,31s z celkového počtu 124 startujících, v kategorii
ženy – sestra Anežka Navrátilová se stala přebornicí okresu Olomouc s časem
20,89 s (1. z celkového počtu 80 startujících).
Sestry Anežka Navrátilová a Pavla
Menšíková doplnily vítězné družstvo
z okresního kola v PS v kategorii ženy SDH Náměšť na Hané a zúčastnily se
krajské soutěže, konané v Přerově dne
22.-23. června 2013.
V soutěžích požárního sportu v roce
2013 si naše družstva okrsku č. 5
Drahanovice vedou zatím takto: Muži
SDH Ludéřov se letos zúčastnili celkem
18-ti soutěží. Z toho 4x vyhráli (okrsková soutěž v Ratajích, Ludéřov, Olšany,
Řídeč), 2x skončili na 2. místě (Střížov, Řídeč) a 2x skončili na 3. místě
(Liboš, Svésedlice). Zbytek čestná
umístění. Ženy SDH Ludéřov se zúčastnily celkem 16-ti soutěží, z toho 5x
zvítězily (okrsková soutěž v Ratajích,
Ludéřov, Střížov, Liboš, Řídeč), 1x
skončily na 2. místě (Třebčín) a 1x na 3.
místě (noční soutěž v Medlově). Zbytek
čestná umístění. Muži SDH Drahanovice se letos zúčastnili celkem 5-ti soutěží. Z toho 1x skončili na 2. místě
(okrsková soutěž v Ratajích) a 1 x na 3.
místě (Ludéřov). Zbytek čestná umístě-
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Svěcení hasičského vozu JSDH Ludéřov

ní. Muži SDH Střížov se letos zúčastnili
celkem 6- ti soutěží. Z toho 2x skončili
na 3. místě (okrsková soutěž v Ratajích,
Střížov). Zbytek čestná umístění.
V letošním roce se naši hasiči poprvé
v novodobé historii našeho okrsku
zúčastnili postupových soutěží v požárním sportu v kategorii dorostenci.
V kategorii družstev doplnila soutěžící
družstvo dorostenek SDH Náměšť na
Hané v okresním kole, konaném
17.5.2013 v Moravském Berouně sestra
Pavla Menšíková z SDH Ludéřov.
Výkonem 22,75 s v běhu na 100 m
překážek byla ze všech soutěžících
nejlepší. S náměšťským družstvem
dorostenek postoupila do krajského
kola, konaného dne 9. června 2013
v Olomouci, kde nakonec náměšťská
děvčata skončila na celkovém 4.místě.
V kategorii dorostenců - jednotlivců
jsme měli v okresním kole, konaném
dne17.5.2013 v Moravském Berouně
z celkového počtu 9-ti soutěžících 4
zástupce z našeho okrsku, všechny
z SDH Ludéřov. V kategorii dorostencijednotlivci se soutěží celkem ve třech
soutěžních disciplínách: běhu na 100 m
překážek, testu z odborných hasičských
znalostí a tzv. dvojboji – což je běh na
100 m, složený z překonání 2 překážekhasičského okna a poté přenesení ručního hasícího přístroje. Pro celkový
úspěch v tomto hasičském sportovním
klání je tedy zapotřebí mít nejen dobrou
fyzickou zdatnost ale i teoretické znalosti a praktické zkušenosti s hasičskou
tématikou, neboť i jediná chybička
v testu může znamenat konec celko-

vých nadějí na dobré umístění v této
kategorii soutěže. Celkově se naši
zástupci na okresním kole umístili
takto: 2. Lukáš Navrátil, 5. Jaroslav
Hausknecht, 6. Michal Prucek, 7. Filip
Čepelák. Do krajského kola, konaného
dne 9.6.2013 v Olomouci postoupil br.
Lukáš Navrátil a po výborných výkonech obsadil celkové 2. místo a probojoval se na Mistrovství ČR, které se
konalo 6.-7.července 2013 v Jablonci
nad Nisou. Zde za vydatné podpory
zástupců svého mateřského Sboru obsadil celkové 12. místo z 39 soutěžících.
S časem 18,07 s na 100 m překážek
zaostal za mistrem ČR pouze o 0,72
sekundy a s časem 16,69 na dvojboji
o 1,41 sekundy. Uvědomíme-li si, že
soutěžil s hasiči, kteří trénují profesionálně a kteří budou příští měsíc reprezentovat ČR na Mistrovství světa v této
kategorii v Rusku, je výsledek našeho
dorostence z mistrovství ČR v Jablonci
velkým úspěchem a dobrou prezentací
nejen hasičského Sboru z Ludéřova, ale
i celého okrsku č. 5 Drahanovice a obce
Drahanovice. Jsem přesvědčen, že
v příštích letech se do soutěžení v této
kategorii zapojí i dorostenci z Drahanovic a ze Střížova. Potenciál na to
mají. Jen tak máme možnost vychovat
své důstojné nástupce nejen do funkcí
ve Sborech,ale především do zásahových jednotek, vyspělých po fyzické a
odborné stránce.
S hasičským pozdravem „Ohni, přebytečné vodě a obtížnému hmyzu zmar“
br. Ing. Pavel Navrátil
starosta okrsku č. 5 Drahanovice

Pěstitelská pálenice U Jadrníčků v Náměšti na Hané
oznamuje pěstitelům, že přijímá objednávky
na pálení pro sezónu 2013– 2014.
Nyní můžete pálit až 650 litrů najednou.
Příjem objednávek na tel. č. 608 765 897 nebo přímo v pěstitelské
pálenici, Komenského č. 318, Náměšť na Hané.
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Myslivecké sdružení
Drahanovice
Milí spoluobčané,
další čtvrtina roku je zase za námi
a nové číslo obecního zpravodaje se
opět nachází ve Vašich schránkách.
Dovolte mi tedy, stejně jako každý
kvartál, seznámit Vás prostřednictvím
několika málo řádků s aktuálním děním
v Mysliveckém sdružení Drahanovice
a počínáním drahanovických myslivců
za uplynulých několik měsíců.
Přibližně v polovině května, za hezkého slunečného dne, hostil areál
U Svatopluka v Ludéřově téměř šest
desítek mladých účastníků soutěže
„O zlatou srnčí trofej“. Děti soutěžily
ve třech věkových kategoriích a plnily
nejrůznější vědomostní kvízy a úkoly
z oblasti myslivosti, zoologie, botaniky
a ochrany přírody. Vítězové jednotlivých kategorií potom reprezentovali

Soutěž „O zlatou srnčí trofej“
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svůj okres v národním kole soutěže,
které se uskutečnilo letos v průběhu
měsíce srpna. Bylo velmi potěšující
a inspirativní vidět, že i dnes, v 21.
století – století počítačů, mají děti i jiné
zájmy než zmíněné počítače, televizi či
internet a se zájmem poznávají krásy
přírody, její zákony a tajemství. Za
zdárný a reprezentativní průběh celé
akce patří velké poděkování organizačnímu týmu Okresního mysliveckého
spolku v Olomouci, členům Mysliveckého sdružení Drahanovice a především
všem vedoucím mysliveckých kroužků
a jejich mladým svěřencům.
Za teplého, skoro letního dne 15.
června se uskutečnila na naší myslivecké chatě již tradiční soutěž ve střelbě na
asfaltové terče, přičemž letošní ročník
nesl dle informací pamětníků číslo větší
než 50. V soutěži samotné se stejně jako
v letech minulých utkaly téměř čtyři
desítky sportovních střelců z širokého
okolí a podpořit je přišlo několik stovek

diváků z nedalekých Drahanovic, Ludéřova, Střížova i nejrůznějších koutů
celého regionu. Pro návštěvníky byla
připravena pestrá nabídka specialit
myslivecké kuchyně, ledově vychlazené pivo a k tanci a poslechu zněla až do
večerních hodin pohodová country
hudba. Všem střelcům, návštěvníkům
a hostům děkujeme za skvělou atmosféru celé akce a těšíme se zase někdy na
shledanou.
Příznivci myslivecké kynologie si
pak přijdou na své 15. října letošního
roku, kdy se na umělé noře U Svatopluka uskuteční zkoušky lovecké upotřebitelnosti norníků, tedy zkoušky
z norování, které zcela jistě osloví majitele či milovníky malých plemen. Na
Vaši návštěvu se těší organizační tým
ČMMJ OMS Olomouc a myslivci
z Drahanovic.
František Nemerád
Myslivecké sdružení Drahanovice

Střelba na asfaltové terče

Oddíl kopané
štěstěna se přiklonila
Vážení spoluobčané, milí fanoušci
a příznivci drahanovického fotbalu,
dovolte, abych Vám touto formou přiblížil situaci a informoval Vás o dění
v oddílu kopané TJ Sokola Drahanovice.
Mnoho z Vás již ví, že se nám
v uplynulé sezóně podařilo postoupit do
vyšší soutěže - III. třídy, která nám již
několik let unikala mezi prsty. Jistě
to byl ten hlavní cíl celé sezóny
2012/2013, která, jak již bylo i v letech
minulých, začala pro naše mužstvo
velmi nadějně. Po podzimní části sezóny jsme okupovali nejvyšší příčku se
sedmibodovým náskokem před druhým
týmem tabulky. Musím ovšem podotknout, že šlo o stejný náskok, který
jsme měli o rok dříve a který jsme dokázali velmi rychle ztratit. Tento scénář se
opakoval téměř do puntíku i v letošní
sezóně, ve které jsme přišli o velký
náskok a nakonec i o první místo
v tabulce. Tentokrát, možná i díky

štěstěně, jsme nakonec mohli slavit
návrat na nejvyšší post a postup do
vyšší soutěže.
V letošní sezóně nás provázelo
i několik úskalí, které ovlivnily vzájemné vztahy nejen mezi mužstvem a vedením, ale také mezi našimi fanoušky.
Témata ohledně špatných registrací
hráčů, nevydařené zápasy, zbytečné
dohady uvnitř klubu i negace ze strany
veřejnosti... Tato vypjatá situace nako-

nec vedla k odstoupení předsedy oddílu
kopané. Veřejná kritika je velice dobrá
pro uvědomění si vlastních chyb.
Ovšem lidí, kteří se starají o plynulý
chod klubu ubývá a každá pomoc z řad
veřejnosti je srdečně vítána.
Fotbalový výbor jmenoval pro sezónu 2013/2014 nového trenéra mužů,
který v letošním roce ukončil kariéru
aktivního fotbalisty, pana Marka
Brhela. Doufáme, že pomůže stmelit
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celý tým a vytvořit příjemnou atmosféru v kabině i na hřišti a dopomůže ke
spokojenosti hráčů, fanoušků i vedení
klubu.
Do podzimní sezóny 2013/2014
jsme opět přihlásili i naše nejmenší
fotbalisty, a to do dvou kategorií: starší
benjamínci a mladší žáci, které budou
trénovat pan Aleš Hradecký a pan
Ladislav Krampol. Soutěže starších
benjamínků se hrají turnajově každý
víkend v září a mladší žáky čekají zápasy každou středu a jeden den o víkendu
dle rozpisu od září do listopadu. Určitě
se máte na co těšit, protože z malých
nemotorných kuřátek se začínají stávat
bojovní kohouti.
V letošním roce se nám povedlo
dodělat resty, na které jsme již neměli
finance v minulém roce. Šlo hlavně
o posezení kolem hrací plochy a posezení pod přístřeškem, o zlepšení travna-

té plochy, natření budovy, dodělání
šaten pro mužstva atd. Pro zamyšlení,
nezáleží ovšem pouze na finanční stránce, ale také na pracovitosti všech členů
oddílu, kterou bych nerad hodnotil.
Letošní rok byl bohatý na akce pořádané pro děti, pro dospělé, ale hlavně
pro fanoušky fotbalu. Můžeme si například připomenout akci Pohádková věž
i ves, kterou navštívilo mnoho dětí
z Drahanovic i širokého okolí a která
má každoročně spousty kladných ohlasů. Dne 22. 06. 2013 oslavil oddíl kopané 50. výročí od svého vzniku. V celodenním programu se objevily například
fotbalové zápasy benjamínků, utkání
žen, dětská zumba z Velkého Újezdu,
utkání starých pánů, zumba žen pod
vedením paní Jarky Krylové či utkání
mužů. Další významnou akcí byl 42.
ročník pohárového turnaje, který jsme
věnovali zesnulému Jiřímu Bartlovi

s názvem 1. ročník memoriálu Jiřího
Bartla. Mezi další akce můžeme zařadit
taneční zábavy, přátelská utkání, turnaj
v nohejbale atd.
Opět chceme apelovat na rodiče,
kteří navštěvují areál fotbalového hřiště
s dětmi, aby na své děti dávali pozor.
Stalo se již několik úrazů, kdy děti
běhají během zavlažování po hřišti,
uklouznou a poraní se. Hřiště také pravidelně hnojíme a může tak při kontaktu
s kůží hrozit ekzém nebo popálenina.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat
na novou podzimní část sezóny, která
začala již 11. 8. zápasem na domácí
půdě s týmem Přáslavic. Veškeré
další informace k zápasům či akcím
naleznete na internetových stránkách
www.tjdrahanovice.cz nebo pište na
email: tjdrahanovice@seznam.cz.
Jiří Jašíček, DiS.
TJ Sokol Drahanovice

Rozpis utkání podzimní části sezóny 2013/2014
1.09.
8.09.
14.09.
22.09.
28.09.
6.10.

10:15
15:30
16:00
15:30
15:00
15:30

FK Hlubočky B
Sokol Drahanovice 1.
FC Dolany B
Sokol Drahanovice
Hvězda Libavá
Sokol Drahanovice

- Sokol Drahanovice
- FC Olešnice
- Sokol Drahanovice
- TJ Štěpánov B
- Sokol Drahanovice
- Sokol Slavonín B

13.10.
20.10.
27.10.
2.11.
9.11.

15:00
14:30
14:30
13:30
13:30

Sokol Drahanovice
Sokol Bouzov
Sokol Drahanovice
Sokol Blatec
FK Přáslavice

- SK Náměšť B
- Sokol Drahanovice
- SFK Nedvězí
- Sokol Drahanovice
- Sokol Drahanovice

Ludéřovská sýpka v roce 2013
Vážení spoluobčané,
možná jste si všimli, že Ludéřovská sýpka změnila svou tvář
i zvenčí. Na podzim loňského roku a zejména na jaře toho
letošního probíhaly na budově stavební práce, sestávající
z odstranění starých poškozených zbytků omítky, statického
zajištění stavby ocelovými pruty a zpevnění zdiva cementovým nástřikem, jako podklad pod finální novou omítku. Snad
tedy už vypadá o něco lépe. Na tyto nezbytné práce nám
finační prostředky poskytl Olomoucký kraj, za což děkujeme.
Ale i uvnitř je sýpka k nepoznání. Máme krásné sociální
zázemí, kuchyňku a především další krásný prostor (říkáme
mu řemeslná dílna) kde je možné pořádat nejrůznější aktivity.
Od začátku července je zde nainstalována výstava historických radiopřijímačů a televizorů, pořádaná k 90. výročí zahájení vysílání českého rozhlasu a 60. výročí české televize.
Exponáty nám laskavě zapůjčili ze svých sbírek pánové Vít
Janečka z Drahanovic, Jiří Zapletal ze Senice na Hané (ludéřovský rodák) a Miloš Bregin z Těšetic, kteří také byli pravidelnými zasvěcenými průvodci výstavou. Několik přístrojů
se nám také podařilo získat od Vás, spoluobčanů. Je zde asi
60 přijímačů a spousta doprovodných exponátů. V červenci
zde také radioamatéři zřídili dočasné místo amatérského
rádiového vysílání, odkud navazovali spojení na krátkých
vlnách s druhými kolegy v éteru. Bylo velmi zajímavé sledovat, s jak vzdálenými kraji se jim podařilo spojit. Kromě
praktické ukázky rádiového provozu pro návštěvníky nám
tímto také zajišťovali propagaci naší výstavy.
Vás, které by výstava zajímala a dosud jste to nestihli,
srdečně zveme k návštěvě. Poslední příležitost budete mít
v něděli 1. září, kdy výstava končí.
Začátkem září pak bude v řemeslné dílně postupně vznikat
galerie řemesel, kde se budou prezentovat řemeslníci, kteří
zachovávají odkaz minulosti a potvrzují šikovnost lidských
rukou.

V přízemí, ve stávající expozici máme novou výstavku
nádob a předmětů, pocházejích z vykopávek v okolí
Ludéřova. Tyto vzácné artefakty nám zapůjčilo Vlastivědné
muzeum v Olomouci.
Na podzim ještě připravujeme besedu pro zájemce o historii Ludéřova a okolí doplněnou o poznatky při rekonstrukci
sýpky, které shromáždil pan Karel Váňa během svého pátrání
po historii této zajímavé stavby.
Také připravujeme pro děti a jejich rodiče a prarodiče
řemeslný workshop, kde si budou moci pod odborným vedením vyrobit z připravených stavebnic krásné ptačí budky.
Od dubna letošního roku také probíhá v I. patře další etapa
úprav. Jsou zde nová okna, omítky, bude nová palubková
podlaha se zvukovou a tepelnou izolací, nové schodiště,
elektroinstalace, osvětlení a skromný mobiliář v podobě
výstavních stojanů. Vznikne tak další (nejen) výstavní prostor. Na tuto etapu rekonstrukce sýpky jsme dotaci získali
opět z Regionu Haná. Děkujeme.
Za OS „U nás“ Dáša Navrátilová
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OTEVŘENÍ ROZHLEDNY NA VELKÉM KOSÍŘI
V sobotu 22. 6. 2013 byla za účasti
významných hostů, slavnostně otevřena
nová rozhledna na Velkém Kosíři.
Rozhledna byla vybudována na
místě bývalé rozhledny, slavnostně
vztyčené roku 1927 místním turistickým spolkem. Tehdy to byla jednoduchá dřevěná konstrukce, která dosahovala výšky 26 metrů. Tato rozhledna
zde stála až do roku 1939, kdy musela
být pro špatný technický stav odstraněna.
Novostavba je ztvárněna jako komolý kužel dřevěné konstrukce, posazený
na nízkém, kamenem obloženém soklu.
Vyhlídková plošina kruhového půdorysu je zakončena lehkou prstencovitou
stříškou. Do podstavy kužele je umístěno základní zázemí nutné pro provoz
rozhledny.
Stavba rozhledny byla zahájena 12.
října 2012 s ukončením v červnu 2013.
Lesy ČR v Šumperku ústy ředitele

JUDr. Horáka přislíbily podporu v podobě úpravy okolí a doplnění mobiliáře
v okolí rozhledny, což zatraktivní
návštěvu Velkého Kosíře turistům

1.ročník “Kosiřskyho Kinga“
Přátelé, běžci, případně zatím „jen“ diváci.
Žijeme v nádherné přírodě, plné lesů i mírných kopců a už
dlouho mi vrtá hlavou, jak tuto – tak lehce přístupnou krásu
ukázat co největšímu počtu lidí. A protože rád našimi lesy
běhám, napadlo mě zorganizovat běžecký závod. První sobotu v září – tj. 7.9.2013, se tedy pokusím o založení nové tradice v naší milé vesničce.
Mám veliké štěstí, že hned první ročník se mi podařilo
dostat do prestižního seriálu „Liga 100“, což je celoroční,
bodovaná a především velmi prestižní soutěž, čímž máme
zajištěnu účast i velmi dobrých atletů. Aby se závod povedl,
aby nikdo nezabloudil a aby se závodníci do Drahanovic rádi
vraceli, k tomu vede ještě dlouhá cesta. Jsem však přesvědčen, že když uděláme s organizačním týmem maximum, naše
energie se nám vrátí. Vrátí se v podobě šťastných úsměvů
vítězů i uznalým poplácáváním ramen těch úspěšnějších. A
mohla by se vrátit i v podobě pěkného diváckého zážitku. To
už ale nechám na vás, jestli si uděláte čas a dorazíte povzbudit sportovce.
Start hlavního závodu na 10 km bude v sobotu 7.9. v 11:00
od Černé věže. Zahájen bude výstřelem z historické muškety
v historických kostýmech. Běžci poběží nahoru a na konci
ulice odbočí doleva po cestě kolem drůbežárny. Dále poběží
kolem Lusthauzu a dál pod Kosířem. Seběhnou do Lhoty,

Střípky z poválečných
dějin obce Drahanovice
Život v poválečném Československu
rozhodně nemůžeme považovat za
lehký. Naši obec nevyjímaje. Občané se
museli vypořádat s několika problémy.
Ztráty na životech, zranění, zničené
nebo rozkradené majetky a válkou poznamenané závody jsou jen stručným
výčtem těch nejpalčivějších. Když naši
obec opouštěla 9. května německá
vojska, nehodlala připustit, aby cukr
padl do rukou blížících se Sovětů a podpálila sklad v areálu zdejšího cukrova-
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i místním občanům.
Na podporu výstavby rozhledny byla
v roce 2010 vyhlášena veřejná sbírka –
formou nákupu jednotlivých schodů na
rozhledně. První a poslední schod tj.
č. 158 byly prodány každý za cenu
50.000,- Kč, každý desátý a předposlední schod za cenu 20.000,- Kč, ostatní
schody po 10.000,- Kč. Zájem o prodej
schodů byl velký, výtěžek přesáhl částku 1,5 mil. Kč. Jednotlivé schody jsou
označeny textem podle přání dárců.
PROVOZNÍ DOBA
září, říjen
pátek
14 – 19 hod
sobota, neděle
9 – 19 hod
Individuální vstup mimo tuto provozní
dobu (pro skupinu min.10 osob) za
vstupné 30,- Kč/os.
V případě nepříznivého počasí, tj. mlhy
a trvalého deště je rozhledna vždy uzavřena.
VSTUPNÉ
Děti 6 – 15 let
10 Kč
Dospělí
20 Kč

přes náves, kolem kapličky, překříží silnici (bude tam organizační služba ve výstražné vestě) a kolem hospody přiběhnou
dolů k přehradě. Úvozem vběhnou na náves v Kníníčkách,
kde udělají malý okruh, vrátí se ke Zlaté stružce a podél
zahrádek poběží ke hřišti, kde bude cíl.
Závod „pro příchozí“ – neboli pro úúúúúplně každého – bude
odstartován o pět minut později. Měří 5 km a povede kolem
CO, po Hraběnce, kolem Svaté vody k zahrádkám a do cíle na
hřišti.
Zvláště srdečně zvu k aktivní účasti tohoto závodu (pět
kilometrů uběhne opravdu každý), protože nejlepší z účastníků, který má trvalé bydliště v jedné z našich pěti obcí (Lhota,
Kníničky, Ludéřov, Střížov a Drahanovice), obdrží nádhernou a nezapomenutelnou cenu, která mu jisto jistě vrátí energii ztracenou na cestě. Cena je jak pro nejlepšího muže, tak
ženu. A ještě jednou zdůrazňuji – stačí být nejlepší z místních
– nikoli celkově – a cena je Vaše!
Aby byl závod přitažlivý a aby si úspěšní sportovci domů
odnesli nějakou památku, oslovil jsem několik sponzorů
z našich obcí s prosbou o příspěvek. Do uzávěrky tohoto
vydání ještě nemám kompletní seznam a nerad bych někoho
vynechal, proto jim všem velmi pěkně děkuji, snad svých
darů nelitují a jmenovitě poděkuji v příštím vydání
Zpravodaje, kde se pokusím i o vyhodnocení celé akce.
Tak tedy: Vzhůru dolů, Kosiřské Kingu !!!!!
Těším se na Vás, Miloš Korhoň

ru. Tehdy shořelo 70 000 q cukru v hodnotě 56 milionů korun. Uvedená částka
však v té době měla asi desetkrát vyšší
hodnotu než v současnosti. Prchající němečtí vojáci s sebou pobrali, co mohli,
kromě potravin a oblečení také dobytek,
kola, motocykly a vozy. Nicméně osvobozenecká sovětská armáda se nechovala jinak. Vojáci dělostřelecké divize
od června tábořící v blízkém lese vynikali v drobných krádežích. Obyvatelé
jakkoliv postiženi válkou mohli své
škody nahlásit a žádat náhradu. V drtivé
většině případů byly takové požadavky
buď odmítnuty, nebo se sami žadatelé

pod tlakem úřadů náhrady zřekli. Jako
jednoho z mála, komu stát v obtížné
situaci škody částečně vynahradil, jmenujme pana Ostrého, na jehož stodolu
spadla za války bomba. Obdržel 26 000
Kčs.
Již v den osvobození si občané naší
obce zvolili místní národní výbor (dále
jen MNV), tehdejší obdobu dnešního
obecního zastupitelstva. Představitelé
obce před sebou měli obtížné úkoly.
V prvé řadě bylo potřeba zajistit zásobování obyvatel potravinami. Vyšší
úřady obci zadaly, kolik mají zdejší
zemědělci čeho vypěstovat a obec
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následně zakázky rozdělila jednotlivým
usedlostem. Zastupitelé MNV poté na
plnění dodávek dohlíželi a potraviny
vybírali. Část si obec ponechala pro
svou vlastní potřebu, část musela
poskytnout na výživu obyvatelstva
blízkých měst. Dalším úkolem, kterého
se MNV zhostil, bylo zabavení majetku
kolaborantů. Soud s nimi proběhl
v Olomouci. Nejvyšší trest dostal malíř
František Záleský. Lidový soud ho
poslal za propagaci nacismu na pět let
do vazby. Za působení na dělnictvo
musel na tři roky do vězení Ivan Kuplevacký, inženýr ve zdejším cukrovaru
a zeť ředitele Ernsta Balcaříka. Právě
Ernst Balcařík měl štěstí více. Ředitel
a spolumajitel podniku v jedné osobě se
provinil přihlášením se k německé národnosti, aktivní pomoci nacistům při
správě obce (dokonce ji sám načas
převzal) a vyvěšováním nacistické vlajky. Ernst Balcařík sice vyvázl bez trestu
odnětí svobody, ale přišel o státní
občanství a cukrovar přešel pod státní
správu. Zproštěni viny naopak byli
učitelé Josef Zapletal a Jan Prokop.
Soud je mylně podezíral z udání učitele
Vlastimila Spáčila, který zaplatil živo-

Strana 13

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

tem za svou lásku k demokracii a českému národu.
Místní národní výbor dostal také za
úkol provést v obci pozemkovou reformu. O té se diskutovalo na vládní úrovni v londýnské emigraci již za války.
Jednalo se o rozdělení Němcům a kolaborantům zabavené půdy mezi občany.
Každý si mohl koupit jednu měřici
(1 měřice – 1918 m2) za 2000 Kčs.
Poslední měřice byla prodána 8. 12.
1946. Hlad po půdě mohl v Drahanovicích nasytit jedině cukrovarský dvůr,
z něhož drobní zemědělci vykoupili
27, 5 ha půdy. Ti, kteří toužili nabýt
statek a půdu úplně zadarmo, mohli se
vydat kolonizovat bývalé Sudety, odkud
byli vyhnáni původní němečtí obyvatelé. Drahanovice takto s vidinou lepších
zítřků opustilo 35 rodin. Přestože se
nám může rozdělení pozemků mezi
více rolníků jevit jako vstřícný a pozitivní krok, opak je pravdou. Došlo ke
zbytečnému rozdrobení půdy a cukrovarský dvůr, zvyklý hospodařit na velké
ploše, zbytečně oslabil. Drobní rolníci
naopak nestíhali s pracemi. Necitlivý
zásah do zemědělských poměrů způsobil jednak zásobovací krizi, jednak

posílila obliba komunistické strany,
která se stala hlavním obhájcem rozdělení půdy mezi rolní lid.
Komunistická strana Československa v Drahanovicích také vyhrála poslední demokratické parlamentní volby
v květnu roku 1946 a to s 216 hlasy.
Těsně druhá skončila sociální demokracie s 209 hlasy. Voleb se u nás mohla
účastnit ještě Česká strana lidová (156
hlasů) a národní socialisté (100 hlasů).
Všechny ostatní strany byly v českých
zemích zakázány. Jelikož obecní volby
se nekonaly, strany dosadily své zástupce poměrně podle výsledků těchto
voleb také do zastupitelstev MNV, tedy
i do toho v Drahanovicích. Na výsledku
těchto voleb můžeme pozorovat naprosto mimořádnou podporu zdejších občanů sociální demokracii, která s přestávkou v letech 1948-1989 trvá prakticky
dosud. KSČ vyhrála tehdy i v celostátním měřítku se ziskem 38 procent mandátů a vědoma si výjimečné situace,
která by se nemusela v budoucnu opakovat, počala s přípravou na převzetí
moci. Nad demokracií v Československu se začaly stahovat mračna.
Bc. Roman Paulo, Drahanovice

Obec Drahanovice
oznamuje záměr prodeje bytové jednotky
1+1 v bytovém domě čp. 2 v Drahanovicích
o výměře 54,15 m² za cenu 395.487,- Kč
Zájemci o koupi nechť podají písemné nabídky na obecní úřad Drahanovice.
Provádím
l
léčivé masáže účinnými prostředky
l
poradenství a léčbu nemocí alternativní cestou

Proč jsou masáže léčivé?

OHŇOSTROJE HANÁ
Návrhy a realizace ohňostrojů
Ohňostroje na jedno zapálení
Ohňostrojné sestavy
Pyrotechnické efekty
Prodej zábavné pyrotechniky
Kontakt:
Jaroslav Urban, tel. 608 500 032
www.ohnostroje-hana.cz
www.zabavnapyrotechnikaolomouc.cz
jaroslav.urban@ohnostroje-hana.cz

l
zlepšují žilní oběh a pohyb mízy, která se může

zlepšit až osminásobně, ulehčuje se tak práce srdce

GEODETICKÉ PRÁCE

l
ve tkáních se uvolňují histaminové látky a to má

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

za následek reflexní rozšíření cév
l
drážděním volných nervových zakončení v kůži

vyvolává impulsy ovlivňující CNS a zpětně celý
organismus.
Ceny mám o proti konkurenci nižší. Spokojenost klienta
je mi prioritní. Jsem rovněž mobilní a ochotna za
klientem i dojet.
Více informací:
Sobotková Milada, telefon 737 334 415
sídlo: Lhota pod Kosířem 68, Drahanovice

Provádím:
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO:

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Vyznačení budovy

Zaměření polohopisu a

Vyznačení rozestavěné budovy

výškopisu pro projekty staveb

Rozdělení pozemku

Vytyčování staveb

Vyznačení věcného břemene

Zaměření skutečného provedení

Změnu hranice pozemku

staveb

VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKU

Zaměření inženýrských sítí
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