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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím v adventním čase. Na tomto místě zpravodaje bych Vás rád informoval o postupu všech prací na akcích spojených
s plněním letošního rozpočtu.
Jak jsem Vás již informoval v minulém čísle zpravodaje, byla žádost naší
obce v 39. výzvě OPŽP doporučena
k financování a po obdržení dopisu
jsme okamžitě započali s pracemi dle
harmonogramu. Na zářijovém zasedání
zastupitelstva obce byly stanoveny
komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise. Zadávací dokumentace byla
v tu dobu již schválena, proto mohlo
dojít k vyhlášení soutěže a to uveřejněním na Profil zadavatele, což se také
stalo. Od tohoto data se mohly stavební
společnosti hlásit o zadávací dokumentaci. Jelikož celková hodnota naší
zakázky činí (podle rozpočtu projektantů) 145mil. korun uznatelných nákladů
a celkových nákladů 198 mil., museli
jsme počítat s velkým zájmem stavebních společností o získání zadávací
dokumentace a podání nabídky. Svědčí
o tom 31 přihlášených firem o tuto naši
zakázku. V této době se společnosti
dotazují, my dotazy řešíme a odpovídáme na ně. Je to velice náročné na administrativu, jsou zde zákonem stanovené
poměrně krátké časové limity. Aby se
vše stihlo, musí někdy nastoupit zaměstnanci i v době volna. Organizačně
děláme vše proto, aby k 20.12.2013,
kdy dojde k otvírání obálek bylo vše
splněno v pořádku. Podle počtu dodaných nabídek bude následně stanoven
termín zasedání hodnotící komise a tím
výběr dodavatele. Po té bude podepsána smlouva o dílo, která musí být dodána na SFŽP do konce dubna. V tu chvíli
bude vyřešena otázka výstavby ,,ČOV
a stokové sítě v obci Drahanovice“.
Nás jako obyvatele bude asi více zajímat naše vlastní napojení na tuto síť.
I na tomto úkolu se pracuje a všichni
budete na začátku roku pozváni na

Zateplení a nová fasáda na budově mateřské školky v Drahanovicích
pracovní schůzky k vyřešení této pro- moval v minulém čísle stavební společblematiky, k zajištění plynulého napo- nost Doposinvest Bohuslavice, která
jení nás všech a tím zahájení zkušební- tuto zakázku pro nás prováděla, splnila
ho provozu. Již nyní Vás žádám o co vše v termínu a požadované kvalitě.
nejzodpovědnější přístup k této proble- Myslím si, a to není jenom názor můj,
matice, k eliminování případných nedo- že jak vedení, tak i pracovníci, kteří
statků v projektech. Aby pomalá reali- stavbu prováděli zaslouží naše poděkozace soukromých přípojek a napojení, vání za bezproblémový přístup. Všechnebyla příčinou zbržďování vlastní ny faktury jsou již uhrazeny a celá
realizace stavby celé kanalizace. Máme dotace došla z OPŽP na náš účet.
velice krátkou dobu realizace určenou Celkově dotace činila 1.640.000,- Kč,
MŽP OPŽP, který nám stanovil do takže zateplení, nová okna a fasáda nás,
30.6.2015 ukončit zkušební provoz jako investora stály 650.000,- Kč.
ČOV. Věřím, vážení spoluobčané, že V jarních měsících bude ještě upraveno
společnými silami a dobrou spoluprací okolí, zasetá nová tráva a provedena
se nám tento úkol podaří splnit a kana- výsadba keřů.
lizace velice přispěje ke zlepšení životVýměna oken na budově mateřské
ního prostředí v naší obci.
školky v Ludéřově je již kompletDalší velice důležitou a tři roky or- ně dokončena. Také nové záchodky,
ganizovanou akcí bylo zateplení a nová obroušená podlaha a výmalba slouží
fasáda na budově mateřské školky dětem již od září.
v Drahanovicích. Jak jsem Vás inforPro ty nejmenší je tu také výsledek
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Opravená kaplička
Navštívení panny Marie
ve Střížově a nový kříž
ve Lhotě pod Kosířem
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naší další realizované akce a to ,,Zelené
hraní“. Toto proběhlo jak jsem již
avizoval v měsících září, říjnu a dokončeno bylo dle smlouvy o dílo do
15.12.2013. Celá akce je zaplacena
a dotace z ministerstva místního rozvoje ve výši 400 000,- Kč byla vyčerpána.
Jsem přesvědčen, že nová náves v Ludéřově plně nahradí starou výsadbu
v parku a že se stane velice hezkým
doplňkem k dětskému hřišti.
Náš každoroční závazek restaurovat
nějakou kulturní památku byl letos také
splněn. Dá se říci na 200 %. K opravě
kapličky ve Střížově se letos ještě podařilo ve spolupráci s majitelem Muzea
kočárů p. Obrem vyrobit nový kříž
ve Lhotě pod Kosířem a tento byl
17.11.2013 za velké účasti nejen občanů Lhoty slavnostně požehnán a tím
předán do užívání.
Dalším úkolem je zpracování nového územního plánu naší obce. Vše probíhá, podklady jsou předány našemu
zpracovateli a zřejmě v březnu na zasedání zastupitelstva se tento plán schválí. V lokalitě ,,Za kapličkou“ proběhlo
zasíťování elektrickou energií a další
postup stanoví zastupitelstvo až po
provedeném výběru dodavatele ČOV
a podle finančních potřeb a možností
obce.
Jak jistě všichni víte je naše obec
členem Regionu Haná a v něm funguje
dotační titul Leader. Tam jsme v červnu
tohoto roku podali žádost o dotaci na
plynofikaci a výměnu oken v kapli ,,U
Kalicha“ v Drahanovicích. V této době
je již podepsána dohoda o dotaci a my
provádíme výběr dodavatele, tak aby
do 19.3.2014 bylo vše hotovo a my
mohli zažádat o proplacení finančních
prostředků. Celkové dotace zde činí
219 924,- Kč což je 90% uznatelných
nákladů. Naše obec je dále členem
mikroregionu Kosířsko, který v letošním roce otevřel novou rozhlednu na
Velkém Kosíři. Jelikož se jednalo
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o první ročník vlastního provozování,
šlo o to získat co nejvíce zkušeností
a tyto použít a nastavit podmínky provozu na příští léta. Při ukončení provozu rozhledny v letošním roce, kterého
se zúčastnil i bývalý hejtman Olomouckého kraje p. Martin Tesařík a ředitel
Lesů českém republiky dr. Horák, byla
tato problematika diskutována a nyní se
ve vedení Mikroregionu nastavují podmínky provozu na příští rok. Jedná se
také o určitých stavebních úpravách.
Rozhlednu letos navštívilo 18 000 dospělých a 8 000 dětí. V případě příznivého počasí Vás všechny zveme
1.1.2014 na Kosíř. Rozhledna bude
otevřena od 9.00 do 15.00 hodin.
Naše obec nezahálela ani v oblasti
kulturní. Setkáni seniorů sice neproběhlo pod Černou věží, ale v důsledku
špatného počasí byla akce přestěhována
do KD ve Střížově, ale i tak se velice
vydařila a kdo přišel prožil hezké kulturní odpoledne. Za dobrou organizaci
i ve ztížených podmínkách děkuji všem
členkám SPOZ. Další velice hezkou
společenskou akcí, která proběhla také
ve Střížově bylo hanácké odpoledne
,,Po našem si spiváme, po našem se
bavime“. Z těchto hanáckých setkání
vzniká velice krásná tradice a mně
nezbývá než poděkovat všem účinkujícím a hlavně paní Lídě Přikrylové za
její perfektní organizaci. Také rozsvěcení vánočního stromku má již svoji
tradici a vysokou návštěvností se stalo
velice krásným vyplněním předvánočního času. Děti z něj mají velkou
radost, proto do budoucna plánujeme
tuto tradici rozšiřovat. Také výroba
vánoční či velikonoční výzdoby nachází (i když pomalu) své příznivce.
Děvčata z SPOZ míní v této tradici také
pokračovat.
V podzimním období provádějí
zásahové jednotky naší obce taktické
cvičení. To se setkalo vždy jak u vedení
obce, tak hlavně na vedení hasičského
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zásahového sboru Olomouc s velice
kladnou odezvou. Bylo vždy dobře
připraveno, prověřilo jak velení, tak
hasičskou techniku a spojení. Z těchto
důvodů si letos území naší obce vybral
HZS k provedení krajského taktického cvičení a 23.10.2013 se na chatě
,,U Svatopluka“ sjelo po vyhlášení
poplachu na 100 hasičů z mnoha okolních jednotek. Pod vedením policie ČR
a HZS byla v okolí chaty hledána
v nočních hodinách starší žena s vnukem, kteří se nevrátili z hledání hub.
Vše dobře dopadlo hasiči ženu našli.
Akce jsem se zúčastnil a musím říci, že
to není vůbec jednoduché v noci v lese
pátrat po lidech. Bylo vidět, že naši
hasiči jsou disciplinovaní a ochotní
plnit jakékoliv úkoly. Velké poděkování
za perfektní průběh celé akce patří
naším myslivcům, kteří zajistili azyl ve
vyhřáté chatě a to během přípravy
a školení jednotek a potom i občerstvení k závěrečnému vyhodnocení.
Zastupitelstvo obce každoročně
v rámci rozpočtu přiděluje všem našim
složkám finanční prostředky dle možnosti rozpočtu obce. Musím říct, že
vyúčtování jednotlivých položek proběhlo letos bez problémů a v řádném
smluvně podepsaném čase. Jak kontrolujeme my jednotlivé složky, tak i obec
prochází kontrolou hospodaření, tato
proběhla za měsíce leden až říjen 11.
a 12. listopadu a závěr kontroly zní,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrem mi vážení spoluobčané
dovolte poděkovat za práci ve prospěch
obce odvedenou v tomto roce všem
zastupitelům, radním, členům komisí
a členkám SPOZ, aktivním členům
všech našich dobrovolných organizací,
zvláště těm, co se věnují mládeži, správcům kulturních domů a v neposlední
řadě pracovnicím obecního úřadu.
Tento zpravodaj Vám bude doručen
těsně před nejkrásnějšími svátky v roce.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál
krásné, klidné, pohodové a ničím nerušené prožití vánočních svátků. Dětem
přeji hodně krásných dárků pod stromečkem a doufám, že jich potkám
v příštím roce daleko více v přírodě
a při sportovních aktivitách. Do nového
roku 2014 přeji všem hodně zdraví,
štěstí, také hodně úspěchů jak v pracovním tak i osobním a společenském
životě. Rok 2014 pokud vše dobře
dopadne si celou naši obec hodně rozkopeme a určitě se v některých případech neobejdeme bez konfliktních
situací. Nechci moralizovat, ale pokusme se všichni řídit tím Kenediovským
,,Neptej se, co udělají Drahanovice
(Ludéřov, Střížov, Kníničky, Lhota) pro
tebe, ale řekni, co ty a teď uděláš pro
svoji obec.
Ivo Richter, starosta obce
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Svozový kalendář 2014 Drahanovice
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Drahanovice – pondělí 24. 2. 2014
8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 hod.
kancelář obecního úřadu
Střížov – úterý 25. 2. 2014
14.00 – 14.35 hod. kulturní dům
Ludéřov – úterý 25. 2. 2014
14.40 – 15.15 hod. místnost rozhlasu
Lhota p/K – čtvrtek 27. 2. 2014
14.45 – 15.15 hod. místnost rozhlasu

st
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červen

Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených
termínech bude vybírat
nájemné za hrobová
místa.
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Částka je 150,- Kč
za prvního psa a 200,- Kč
za každého dalšího.
Drahanovice – pondělí 20. 1. 2014
8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 hod.
kancelář obecního úřadu
Střížov – úterý 21. 1. 2014
14.00 – 14 .35 hod. kulturní dům
Ludéřov – úterý 21. 1. 2014
14.40 – 15.15 hod. místnost rozhlasu
Lhota p/K – čtvrtek 23. 1. 2014
14.45 – 15.15 hod. místnost rozhlasu
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leden

Obecní úřad oznamuje, že
v níže uvedených
termínech bude vybírat
místní poplatek ze psů pro
rok 2014.
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svoz směsného kom.odpadu Drahanovice

objemný a nebezpečný odpad

X

svoz směsného komunální odpadu část
Kníničky, Ludéřov, Střížov, Lhota pod Kosířem

státní svátky

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR
v obci Drahanovice a jejich částí dne 25. a 26. 10. 2013
P.č.
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Název politické strany,
politického hnutí
ČSSD
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
Hlavu vzhůru – volební blok
ODS
politické hnutí ZMĚNA
Strana soukromníků ČR
KDU - ČSL
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
KSČM
LEV 21 – Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká
Počet zapsaných voličů
Počet platných hlasů
Účast v %

Okrsek 1
Drahanovice
(počet hlasů)
97
4
23
18
2
17
1
4
26
1
7
34
3
66
77
-6
7
739
393
53

Okrsek 2
Ludéřov
(počet hlasů)
36
1
4
17
2
8
2
2
25
-5
20
1
35
34
-8
2
312
202
65

Okrsek 3
Střížov
(počet hlasů)
47
1
2
12
-4
--10
1
2
13
1
22
33
-2
1
228
151
66

Okrsek 4
Lhota p/K
(počet hlasů)
24
--1
-10
--6
--5
-6
29
-1
-128
82
64
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Znečisťování ovzduší
S nástupem zimního období se každoročně setkáváme
v naší vesnici s obtěžujícím kouřem a štiplavým zápachem,
který vychází z komínů domů, které jsou vytápěny pevnými
palivy. Lidé se v poslední době vracejí k pevným palivům
i díky vysoké ceně zemního plynu a elektřiny. Vznik obtěžujícího kouře souvisí jednak se spalováním nekvalitního uhlí
např. z Polska nebo dokonce odpadů, a dále také se špatným
technickým stavem kotlů nebo kamen. Někteří občané si
oprávněně stěžují, že ze sousedova komínu vychází kouř,
který je dusí a obtěžuje zápachem, hlavně ve večerních hodinách, kdy poté není možné ani vyvětrat. Do ovzduší jsou
uvolňovány spalováním nekvalitních pevných paliv nebo
dokonce odpadů znečisťující látky, které mají špatný vliv
na lidské zdraví. Znečistěné ovzduší se podílí na vzniku
onemocnění dýchacího ústrojí, srdce a jiných závažných
onemocněních. Významně ovlivňuje zdraví a délku života

PRÁCE RADY OBCE
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 13 krát, vždy byla usnášeníschopná.
SRPEN
Rada schválila:
l
Dodatek k nájemní smlouvě mezi
obcí a rodinou Vladimíra Gazdíka na
další užívání bytu v obecním domě č.p.
119, Drahanovice.
l
Žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci pro vydání stavebního
povolení na stavbu II/448 hr. okr.
Prostějov – Ústín doplněnou připomínkami na úpravy komunikace v části
Ludéřov.
l
Nájemní smlouva č. 237/POZ/ 2013,
Lesy ČR – pozemek pod obecní vodárnou v části Lhota p/K, výše ročního
nájemného činí 1.230,- Kč (6,- Kč/m2).
l
Zápis o výsledku interního auditu
obce.
l
Nákup žaluzií do MŠ Ludéřov.
Celková cena činí 20.192,- Kč.
l
Rozpočtové opatření č.5.
Vzala na vědomí:
l
Zprávu o provedení odběrů a rozborů
podzemních vod z vrtů HV1, HV2
Lhota p/K.
l
Rozhodnutí č. 12132241 – SFŽP
(Státní fond životního prostředí) – ČOV
a stoková síť.
ZÁŘÍ
Rada schválila:
l
Cenovou kalkulaci společnosti KS –
systém - Roman Kosek na bezpečnostní
elektronické zařízení na sklad obce Na

obyvatel. Nejrizikovější skupina obyvatel je
žijící přímo v dotčené oblasti, dále pak nemocní, děti a starší občané.
Chtěli bychom připomenout občanům, kteří
vytápějí své domovy pevnými palivy, aby
spalovali pouze kvalitní paliva, v žádném
případě nevhazovali do kotle odpady, neboť
i oni jsou vystaveni zdraví škodlivých látek. Odpady jako
např. plasty, různé folie, PET lahve, nápojové kartony rozhodně do kamen a kotlů nepatří. Také zde nepatří celobarevné
letáky a časopisy, na které naše obec pořídila do každé části
kontejner na papír.
Velký dopad na emise vypouštěné do ovzduší má vedle
kvality paliva také technický stav spalovacího zařízení.
Z tohoto důvodu by měli provozovatelé lokálních topenišť
dbát na pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest
a dále provádění revizí jednou ročně odborně způsobilou
osobou.

v období od 29. července do 9. prosince 2013

rybníčku. Celková cena činí 22.576,Kč.
l
Nákup dřeva na úpravu podlahy
skladu Na rybníčku od společnosti
ONDex s.r.o. Rokycanova 400/1,
Olomouc, celková cena cca 8.620,- Kč.
l
Žádost chatařů z části Lhota p/K
o zpevnění cesty na p.č. 437 a 305/26.Chataři na komunikaci vybrali částku
50.000,- Kč, obec přispěje částkou do
80.000,- Kč.
l
Žádost o souhlas obce s napojením
zařízení Základna logistiky HZS ČR na
veřejnou kanalizaci.
l
Žádost Lenky Stratilové o souhlas
s vybudováním minipivovaru v Hospůdce ve Lhotě p/K.
l
Odůvodnění veřejné zakázky – Obec
Drahanovice – ČOV a stoková síť.
l
Rozpočet stavebních úprav u MŠ
Drahanovice vypracovaný stavební
společností Ingstol s.r.o. Budovcova
185/21, Bystrovany.
Vzala na vědomí:
městyse Náměšť n/H o příspěvek na nákup nového nábytku do
základní školy.
l
Nepřihlášení se k žádosti 42. výzva
ROP.
l
Informaci o zvýšení stravného v ZŠ
a MŠ.
l
Výsledek prohlídky stavebních
úprav a zateplení MŠ Drahanovice
členy rady obce.
l
Žádost

Rada doporučila OZ (obecnímu
zastupitelstvu) ke schválení:
l
Složení výběrové komise a komise
pro otevírání obálek na akci „ČOV
a stoková síť Drahanovice“.
l
Finanční dar ZŠ Náměšť n/H určeného na zakoupení nového školního nábytku za 39.000,- Kč.
l
Rozpočtové opatření č. 6.
l
Prodej části pozemku p.č. 310/9 k.ú.

Drahanovice, 9m2, Miroslavu Bartlovi,
Drahanovice 141, cena 100,- Kč/ m2.
ŘÍJEN
Rada schválila:
l
Žádost MS Drahanovice o souhlas na
pořádání zkoušek na norování 12.10.
v prostoru umělé nory v areálu myslivecké chaty U Svatopluka.
l
Žádost Milana Kryla o ukončení
nájmu nebytových prostor v KD Střížov
– obchod k 30.11. 2013.
l
Finanční příspěvek na občerstvení
volebních komisí ve výši 1.000,- Kč.
Rada zamítla:
l
Žádost České pošty o prominutí
valorizace.
LISTOPAD
Rada schválila:
l
Dodatek č. 1 k směrnici o oběhu
účetních dokladů č.1/2010.
l
Žádost společnosti Skanska a.s.
o vyjádření k uzavírce komunikace
II/448, Ústín – Těšetice – Rataje ve
dnech od 6.11. do 3.12. 2013.
l
Výměnu povrchu chodníku k mateřské škole za zámkovou dlažbu.
l
Záměr o odprodej pozemků p.č.
381/55 a 381/53, k.ú. Lhota p/K.
l
Záměr o prodeji části pozemku p.č.
1145, k.ú. Ludéřov o výměře cca 50 m2
na základě žádosti Markéty Richterové,
Kníničky 14.
l
Plán inventur na rok 2013.
l
Výroční zprávu o činnosti ZŠ Drahanovice na školní rok 2012/2013.
l
Smlouvu č. 12115003 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, podepsanou
zástupcem fondu v Praze dne 23.10.
2013.
l
Smlouvu o právu provést stavbu
uzavřenou mezi obcí Drahanovice
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a Petrem Oláhem, Čechy p/K, Komenského 229 o povolení stavby zpevněného vjezdu, kanalizační přípojky dešťové
kanalizace, žumpy a přípojky k žumpě
a výklenku rodinného domu.
l
Záměr prodeje části pozemku p.č.
799/1, k.ú. Drahanovice o výměře cca
72 m2 na základě žádosti Petra Oláha,
Čechy p/K, Komenského 229.
l
Záměr prodeje pozemku p.č. 960/15
výměře 351 m2 a p.č. 250 o výměře
40 m2, k.ú. Ludéřov na základě žádosti
ZO OS Unios Technické služby města
Olomouc, U botanické zahrady 794/6,
Olomouc.
l
Žádost ELMO-SA s.r.o. o stanovisko
a poskytnutí podkladů inženýrských sítí
ke stavbě č. IP-12-8015054 Střížov RD
Andrýsek.
l
Žádost manželů Vláčelových, Lhota
p/K o povolení k postavení demontovatelného oplocení obecního pozemku
v nájmu p.č. 368, k.ú. Lhota p/K v části
Lhota p/K.
l
Budoucí smlouvu o realizaci předložky distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie. Z-S14-128120042924, cena 55.100,- Kč.
l
Rozpočtové opatření č.8.
l
Záměr na odprodej části parcely č.
1391/1, cca 200 m2 k.ú. Ludéřov v části
Ludéřov na základě žádosti manželů
Pospíšilových, Ludéřov č.p. 13.
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2.000,- Kč.

Stanovené ceny se nebudou měnit.
l
Protokol o výsledku kontroly matrič-

Zamítla:
l
Žádost Hlavinkové Martiny, Loučany 632 o odkoupení části pozemku
p.č. 729/27 o výměře 21 m2, k.ú. Ludéřov v části Střížov.

Vzala na vědomí:
dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2013 do
12.11.2013.
l
Posouzení zadání dokumentace
„ČOV a stoková síť“ OPŽP.
l
Zvací dopis k podpisu dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR (Leader) - projekt „Plynofikace a výměna oken v kapli U kalicha v Drahanovicích“.

PROSINEC
Rada schválila:
l
Žádost ředitelky ZŠ, MŠ Drahanovice o bezplatný pronájem KD Střížov
na konání mikulášské besídky 6.12. od
18.00 hodin.
l
Žádost SDH Ludéřov o pronájem
KD Ludéřov na den 27.12. 2013 na akci
Hippies párty od 20.00 hodin do 03.00
hod. 28.12.2013.
l
Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku
veřejné služby dopravní obslužnosti
mezi obcí a společností Arriva Morava
a.s. pro rok 2014. Celková cena činí
377.600,- Kč.
l
Seznam oslovených společností na
plynofikaci a výrobu oken v kapli
“U kalicha“ v Drahanovicích.
Výroba oken:
– Sofizo s.r.o. Smržice 386
– Doposinvest s.r.o. Bohuslavice 19
– Stamo Konice s.r.o. Karafiátova 10
Plynofikace:
– Vodo-topo Poláček s.r.o., Pod lipami
576, Bohuňovice,
– Intob Pavel Bartoník, Reslova 5,
Olomouc,
– Barbořík Pavel, Litovelská 252,
Uničov.
Oslovené společnosti dodají finanční
nabídky do 16.12. do 11.00 hodin.
l
Cenu vodného na rok 2014 – zůstává
stejná jako v roce 2013 - 17,32 Kč bez
DPH.
l
Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení „ČOV a stoková
síť“.

Doporučuje OZ ke schválení:
l
Na základě žádosti Charity Olomouc
o poskytnutí příspěvku od obce na rok
2014 doporučuje rada částku ve výši

Vzala na vědomí:
investora Fortex AGS, a.s.
Šumperk s projektem Seniorské apartmány, na pozemku Za kapličkou.

l
Zápis z
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l
Nabídku

Charitní pečovatelská služba
v Těšeticích a okolních obcích
Již šestý rok působí Charitní pečovatelská služba, která má
své zázemí na faře v Těšeticích, přímo v domácnostech uživatelů služby, a to v obcích: Těšetice (Vojnice, Rataje), Ústín,
Drahanovice (Ludéřov, Kníničky, Střížov, Lhota pod
Kosířem), Slatinice (Lípy), Lutín (Třebčín), Slatinky, KřelovBřuchotín, Horka nad Moravou, Hněvotín, Luběnice.
Naše služba nabízí pomocnou ruku i srdce zejména
seniorům, ale i ostatním dospělým lidem se zdravotním
postižením, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby, tak, aby mohli důstojně žít
ve svém domácím prostředí. Dále se snaží zachovávat jejich
sociální vazby, podporovat jejich běžný způsob života a dodávat psychickou či duchovní podporu v jejich aktuální životní
situaci.

ního úřadu.
l
Úpravu úředních hodin České pošty
Drahanovice od 1.1.2014.
l
Znalecký posudek č. 91-47/2013
ocenění hřbitova, Dodatek do Smlouvy
o výpůjčce hřbitova dopracuje právní
zástupce obce.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Prodej pozemků 381/53 a 381/55
k.ú. Lhota p/K, na základě Znaleckého
posudku č. 913-46/2013, který vypracoval Vladimír Škrna, Lomená 280/16,
Olomouc Cena za m2 – 250,- Kč.
l
Postupovat při zasíťování pozemku
„Za kapličkou“ ve dvou etapách v první etapě vybudovat vodovod, plynovod a kanalizaci, ve druhé fázi komunikace a veřejné osvětlení.
l
Doplnění komise otevírání obálek
„ČOV a stoková síť“ o náhradníka Ing.
Janu Schovánkovou, pracovnici společnosti Provod s.r.o.
l
Pravidla rozpočtového provizoria
obce 1- 3/2014.
l
Zmařenou investici MŠ Drahanovice rok 2010 o vynaložené náklady na
projekt MŠ Drahanovice zateplení a výměna oken v roce 2010. Celková částka
zmařené investice činí 83.450,- Kč.
l
Žádost Oldřišky Otrubové, Loučany
783 o koupi bytu č.15 v bytovém
v domě Drahanovice č.p. 2 a snížení
stanovené ceny za byt z 390.000,- Kč na
cenu 350.000,- Kč z důvodu značné
opotřebovanosti a nutných investic na
jeho opravy.
Na závěr své zprávy bych chtěl
velmi rád popřát všem klidné vánoce
plné pohody a po celý nový rok pevné
zdraví, štěstí a hodně úspěchů ve všem
našem konání. Naší radě navíc přeji,
aby se jí dařilo nejen při zajišťování
stavby kanalizace v příštím roce. A tato
rozsáhlá stavba, aby co nejméně zatěžovala život v naší obci.
Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

Pomůžeme Vám při:
– Osobní hygieně a oblékání
– Přípravě a podání jídla, dovozu obědů
– Úklid domácnosti
– Zajištění nákupů
– Obstarání pochůzek (např. na poštu, do lékárny, aj.)
– Doprovodu k lékaři, na úřad, při procházkách atd.
Nově zajišťujeme v případě využití výše uvedených
úkonů tyto doplňkové služby:
– Přeprava služebním vozidlem
– Dohled
– Velký úklid
Nabízíme také základní sociální poradenství: informace
o kompenzačních pomůckách.
Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek (zapůjčujeme např. polohovací lůžko, antidekubitní matrace,
vozík, toaletní židle, chodítka, atd.).
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Pro potřeby uživatelů jsme k dispozici v pracovní dny od
7:00 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu a o víkendech jsou
jednotlivé pečovatelské návštěvy poskytovány po vzájemné
dohodě, nejpozději však do 20:00 hodin.
Naším cílem je především poskytování kvalitní péče
tak, aby byli uživatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle
ve své domácnosti, v kruhu své rodiny, v prostředí, na které
jsou zvyklí.

Kontaktní osobou pro podání podrobnějších informací
o pečovatelské službě a pro její zavedení je:
sociální pracovnice Mgr. Zuzana Černá,
tel. 736 764 796. Těšetice 6, Těšetice.
Nutná telefonická domluva předem.
Více informací můžete najít na
www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH

Akce SPOZ
1. 9. 2013

X. Setkání seniorů pod Černou věží
hudební vystoupení známé pěvecké dvojice „Eva a Vašek“

6. 10. 2013 Vítání občánků
–
–
–
–

7.12.2013

Agáta Kuchaříková, Drahanovice
Jakub Malý, Kníničky
Sofie Urbanová, Lhota p/K
Šimon Hejsek, Drahanovice

Diamantová svatba
= 60 let společného života
manželé Věra a Ladislav Kmentovi,
Ludéřov

7.12.2013

Vánoční zdobení
vytváření květinového aranžmá
spojeného s předvánoční dobou
pod odborným vedením
pí Faltýnkové a pí Ošťádalové

Prosinec 2013

–
–
–
–

Anna Bilová, Lhota p/K
Matyáš Klimčo, Drahanovice
Antonín Dohnálek, Drahanovice
Ema Pospíšilová, Ludéřov

Prosinec 2013
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Matriční úřad

Svatby u Černé věže:
17. 8. 2013
31. 8. 2013

Alžběta Vrbová, Uherský Brod; Ondřej Kolínek, Kroměříž
Lenka Filípková, Slatinice; Petr Dočkal, Slatinice

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)
Přijďte si pro Betlémské světlo v úterý 24. prosince od 12:00 do 12:30 hodin do farního kostela sv. Jakuba
Staršího v Drahanovicích. Pro zájemce možnost prohlídky kostela a farního Betléma.
Možnost odnést si Betlémské světlo bude také po celou dobu vánoční vždy před a po ukončení bohoslužeb.

Vánoční poselství duchovního správce farnosti
Milí přátelé,
blíží se konec roku, v němž mnozí
zažili zklamání z dění kolem nás.
Harmonii dokonalého Božího díla ruší
jakási falešná nota. Stává se, že v dějinách národa i v osudech jednotlivců
občas zaskřípe tak silně, že někteří lidé
začnou pochybovat nejen o vlohách
božského Skladatele, ale i o samotné
jeho existenci. A tak jedni - kteří jsou si
vědomi, že ten rámus do partitury nepatří - se snaží vlastními silami jej utlumit.
Jiní s bolestí zjistili, že oni jsou sami
příčinou té disharmonie a neví co s tím
dělat. Nicméně touha po záchraně, po
pokoji a po štěstí nejen provází, ale
dokonce utváří celé dějiny lidstva
a každého člověka. I dávno minulá staletí a tisíciletí čekala, pochybovala, žila
v obavách, ale doufala a dočkala se.
Během vánoční doby několikrát
slyšíme při mši svaté “A Slovo se stalo

Tělem a přebývalo mezi námi...” (Jan
1,14). Tím “Slovem” nazývá evangelista Jan druhou božskou osobu, Ježíše
Krista. To “Slovo” nejen přebývalo, ale
stále přebývá mezi námi. Můžeme ho
však vidět a přijat pouze milujícím
a vnímavým srdcem. On je však

i “Světlem”, které proráží tmu našich
dnů. Vždy však platilo a stále platí, aby
se světlo neukrývalo pod nádobu, ale
aby stálo na svícnu a svítilo lidem do
světa. Není-li totiž mezi námi, pak
zbývá jen temná zem.
Takže ta radostná zpráva, která se
ozývá po celou dobu vánoční: “Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán” platí
všem. A to “dnes” je opravdu dnes, ale jen
pokud otevřeme svá srdce, aby se v této
hodině stalo pravdou. Pak naše osobní
Vánoce budou tím plodnější, čím více
prožijeme tyto dny ve spojení s Ním.
Požehnané vánoční svátky, hlubokou vnímavost pro Boží přebývání
mezi lidmi v každé době a velkou
radost z Jeho nekonečné lásky k nám,
každému z Vás přeje a vyprošuje
P. Jan Kulíšek
administrátor excurendo
Římskokatolické farnosti Drahanovice

Doba vánoční ve farním kostele sv. Jakuba v Drahanovicích
úterý 24.12.2013
12:00 – 12:30
Otevřený farní kostel pro veřejnost,
možnost vyzvednutí si Betlémského
světla.
20:30
Vigilie slavnosti Narození Páně
„půlnoční mše svatá“
středa 25.12.2013
17:30 mše svatá Slavnost Narození Páně
čtvrtek 26.12.2013
14:30 – 16:00
Otevřený farní kostel pro veřejnost,
s možností prohlídky Betléma.
pátek 27.12.2013
16:00 mše svatá Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
- ŽEHNÁNÍ VÍNA
neděle 29.12.2013
17:30 mše svatá Svátek Svaté rodiny

středa 1.1.2014
17:30 mše svatá
pátek 3.1.2014
16:00 mše svatá
neděle 5.1.2014
17:30 mše svatá
pondělí 6.1.2014
17:00 mše svatá
pátek 10.1.2014
16:00 mše svatá
neděle 12.1.2014
17:30 mše svatá

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Adorace prvního pátku v měsíci
a svátostné požehnání
2. neděle po Narození Páně
Slavnost Zjevení Páně – Tři Králové
Svátek sv. Agathona (Dobromila)
Svátek Křtu Páně
(konec doby vánoční)

Přenesme si vánoční radost do všedních dnů aneb co se dělo ve farnosti
Drazí spoluobčané,
vstupujeme do období nejkrásnějších církevních svátků,
kterými vánoce již několik tisíc let bezesporu jsou. Je ovšem
velká škoda, že toto vánoční období, kdy mám osobně pocit,
že mají lidé v dnešní společnosti k sobě všeobecně blíže, trvá
jen „krátkou“ dobu. Atmosféra vánoc má pro každého své
osobní kouzlo, pro každého jiné a věřím, že pro všechny jen
pozitivní i když jsem i trochu přesvědčen o tom, že tomu

vždy tak není, protože současnost je pro spoustu lidí ne vždy
příznivá. O vánocích se většina z nás pomyslně zastaví, starosti všedních dnů vhodíme za hlavu, každý chceme být
s bližními a přáteli, prostě chceme mít k sobě blíž. Proč to tak
nemůže zůstat i po vánocích? Po silvestrovských oslavách
přijdou běžné dny a vše se zpravidla vrací do starých kolejí
a většina si už na vánoce ani nevzpomene a to je velká škoda.
Čím to je? To jsme již opravdu tak moc ovlivněni děním
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kolem nás „neobjektivními“ mediálními zprávami, které
vedou především ke zbytečné zaslepené nenávisti s kterou se
setkáváme všichni téměř denně? Je to možné, ale nesvádějme
to na svět kolem nás, svět je takový jaký si ho sami vytvoříme
a když můžeme změnit sebe a svět o vánocích, tak jsme toho
schopni určitě i po nich. Záleží vždy jen a jen na každém
z nás, na tom jak se budeme navzájem snášet a jakou budeme
mít osobní vůli přijímat druhé.
Proto Vám hned na úvod jménem Pastorační rady přeji
radostné vánoce a ať jejich radost trvá pro všechny a pro
celou obec i v novém roce 2014.
Když jsme na posledním setkání Pastorační rady farnosti
začali téma, kdo napíše článek do tohoto vydání „Zpravodaje
obce“, tak se nikomu dvakrát nechtělo. Mne se nechtělo asi
třikrát, ale nakonec jsem podlehl většině a slíbil jsem, že
několik aktuálních informací napíši, protože se domnívám, že
objektivní informovanost obyvatel o dění v obci a fungujících
sdružení a spolků, by měla být a nemusí to být jen formou
článku ve zpravodaji. Třikrát se mi nechtělo psát proto, protože jsem se v minulosti setkal s názory, že mé články patří do
bulvárního tisku. Osobně tomu sice nerozumím, ale každý má
právo na svůj názor a nikomu nic vyvracet nechci. Jestli to
ovšem není všeobecně tak, že když se zveřejňuje pravda a ne
milosrdná lež, tak se to nemusí určitým zájmovým skupinám
v obci líbit. To byl také jeden z důvodů a především impuls,
proč jsem zasedl k počítači a začal psát.
Raději ovšem přejdu k faktům, které vás obyvatele zajímají asi nejvíce a když jsem před psaním tohoto článku prolistoval zpravodaje od roku 2009, tak ve všech jsou uvedeny
zejména pozitivní události a statistiky čísel. Ono je to celkem
pochopitelné, protože žijeme v rozvinuté společnosti a převážnou většinu obyvatel zajímá kdy, kde, co a za kolik a tyto
kritéria se proto stávají kritérii hodnotícími. Prozatím z tohoto modelu asi neodbočím i když do budoucna by nebylo od
věci pokusit se čistě o názorový článek z kterékoliv oblasti
obecního dění. Uvidíme, třeba změna v budoucnu nastane.
Co se tedy od konce léta v Římskokatolické farnosti událo? Podzimní období bylo především obdobím vyúčtování
několika finančních příspěvků, které farnost během letošního
roku obdržela, ale probíhali i pravidelné a nepravidelné liturgické obřady. Z těch nepravidelných liturgických obřadů stojí
za zmínku žehnání obnovených křížů ve Lhotě pod Kosířem
a u Ludéřova. Na obnoveném kříži ve Lhotě se především
podílela Obec Drahanovice a občané Lhoty pod Kosířem, tak
nám nepřísluší, abychom v tomto článku uváděli další
podrobnosti, protože jednak je neznáme a jednak v tomto
případě by jsme se chlubili cizím peřím. Obnovený kříž

Žehnání obnoveného kříže Ludéřova

Prosinec 2013

u Ludéřova, přesně pod vodojemem za Kníničkami byl obnoven za podpory dvou občanů obce Ludéřov, kteří chtějí zůstat
i nadále anonymní a díky této jejich dobročinné aktivitě, byl
před hodovou mší svatou v Ludéřově v sobotu 5. října slavnostně požehnán. Škoda jen, že nepřišlo více občanů, protože
počasí přálo, malinké pohoštění bylo připravené a přátelská
nálada nechyběla. Na druhou stranu se zaplnil farní kostel
téměř jako o vánocích při bohoslužbě 2. listopadu, kdy byla
slavena Památka zesnulých, po které následovala Dušičková
pobožnost na hřbitově v Drahanovicích. Tato hojná účast
určitě o něčem svědčí. Především o tom, že většina lidí si
uvědomuje kde má své kořeny a také o tom, že naše společnost není zase natolik ateistická, jak uvádějí republikové
statistiky.
Farnost v letošním roce obdržela jednu finanční dotaci
a dva finanční příspěvky. Konkrétně dotaci ve výši 110.970,Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Regionu Haná na restaurování kamenných
náhrobních desek na kněžišti farního kostela, které jste všichni měli a nebo máte možnost shlédnout. Celá akce byla v
souladu s plánem čerpání dotace proplacena již v měsíci
červnu letošního roku z finančních prostředků farnosti,
vyúčtování dotace proběhlo v souladu s plánem čerpání dotace v měsíci říjnu a v současné době čekáme na zaslání dotované částky. Farnosti byl dále poskytnut Radou olomouckého
kraje finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč z rozpočtu
Olomouckého kraje na nákup profesionálního piana. Farnost
k této částce přidala z vlastních finančních prostředků částku
10.590,- Kč a v měsíci září bylo zakoupeno „Profesional
Stage piano - Kawai MP6“ za 35.590,- Kč, které bude využíváno pro potřeby farnosti a v případě zájmu je možné i ve
prospěch obce. Druhý finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč
byl poskytnut Obcí Drahanovice. Tímto ještě jednou mockrát
děkujeme a protože se jedná o veřejné prostředky všech občanů obce, tak považujeme minimálně za zdvořilé podat informaci jak s nimi bylo naloženo. V zásadě byly použity v obecný prospěch a to částka 2.500,- Kč na doplacení dechové
hudby při hodových oslavách ve Lhotě pod Kosířem dne
11.5.2013 a stejná částka taktéž na doplacení dechové hudby
při žehnání zrestaurovaných kamenných desek na farním
kostele v Drahanovicích dne 25.7.2013. Částka 6.165,- Kč
byla použita jako 5% doplatku dotace na restaurování kamenných desek na farním kostele a zbylou částkou 8.835,- Kč byl
uhrazen 90% podíl nákupu nových pohřebních mar (10%
uhradila farnost z vlastních zdrojů), které určitě nebudou
v budoucnu využívat jen farníci, ale ze zkušeností i ostatní
obyvatelé obce. Ty původní již používané několik desetiletí
nedávali záruku, že nedojde při pohřbu k nějaké nepředvídané události, která by nejenom pozůstalé mohla přivést do
rozpaků.
Málem bych zapomněl informovat o tom, že ve farnosti
opět působí stálý varhaník, který již cvičí na nově zakoupeném pianu Kakai, protože máme zámysl tento nástroj používat především k doprovodu liturgie ve farním kostele. Abych
neznalé dlouho nenapínal, tak službu varhaníka přijal již
v měsíci září pan František Navrátil, který se k této nelehké
a obětavé službě Pánu Bohu vrátil cca po více jak 15-ti letech.
Našlo se také několik dobrovolných zpěváků z řad praktikujících křesťanů, kteří jsou mu nápomocni při hudebním doprovodu především nedělních a slavnostních bohoslužeb. Tímto
apeluji na ostatní praktikující křesťany, na ty kteří mají
k hudbě a zpěvu blízku a vím, že jsou mezi námi, aby se také
zapojili. Stačí přijít před bohoslužbou na „kúr“ a začít, není to
nic závazného a povinného, může to být i nepravidelně, dle
momentální nálady. Záleží jen na osobním odhodlání a vůli se
aktivně zapojit a ne se pouze pasivně podílet, protože pokud
někdo má jakoukoliv schopnost i na neprofesionální úrovni,
tak je nutné si uvědomit, že tato schopnost je dar od samotné-

Prosinec 2013

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

ho Boha a že je nutné ji využít ve všeobecný prospěch.
Františku, jménem všech farníků Ti na těchto stránkách děkuji, za tvoje velké odhodlání něco obětovat a všem, kteří našeho varhaníka doprovázíte a jste mu nápomocni patří stejné
díky jako jemu. Všichni věříme a doufáme, že vydržíte a byť
jsou obecně všechny začátky těžké, tak celá farní obec je moc
ráda, že se díky vám obětavým, kterým nejde jen o osobní
hmotný prospěch, se téměř bezvýchodná situace z letních
měsíců, posunula pozitivní směrem. Věřte mi, že za to co
v tak malém počtu a téměř bez příprav předvádíte, tak se
nemusíte vůbec stydět. Díky vám jsme nedopadli jako některé farnosti v západních a severních Čechách, o čemž jsem se

Ten vánoční čas
přichází
A zase je tu doba vánoční a nestačíme se divit, jak ten čas utíká. Zdá se
nám, jako by to bylo nedávno, kdy jsme
vítali prvňáčky ve školních lavicích.
Hned 6. září jsme využili krásného
podzimního dne a vyrazili s dětmi všech
tříd na cvičení v přírodě. Starší ročníky
se rozhodly navštívit Kosíř a prohlédnout novou rozhlednu. Menší děti
vyšly od školy později – trasu měly
kratší, plnily úkoly a nakonec si všichni
opekli nějakou tu uzeninu. Do školy se
vrátili všichni unaveni, protože přece
jenom ušli několik kilometrů.
Také jsme se 16.září pobavili u představení Já nic, já muzikant.
V pátek 20.září se zúčastnili žáci 2. –
4. třídy „Oslavy lesa“ v Olomouci na
výstavišti Flora. Dětem se dopoledne
líbilo a spokojeně odjížděly domů
s ptačím krmítkem, které vyhrály.
Aby si děti mohly rozvíjet své zájmy
i mimo vyučování, fungují hned od
konce září zájmové kroužky. Žáci
mohou navštěvovat kroužek výtvarný,
míčové hry, taneční a bojové sporty.
Řadu let u nás také probíhá výuka hry
na klavír nebo flétnu pod hlavičkou
ZUŠ Litovel.
Ani ve školní družině se děti nenudí.
Koncem října uspořádaly děti společně
s paní vychovatelkou „Halloweenskou
slavnost“. Všichni dlabali dýně, vyzdobili tělocvičnu i okolí školy, opatřili si
masky a prožili příjemné soutěživé
chvilky. Na konec tohoto odpoledne se
vydali s lampiony na procházku Drahanovicemi.
Naše škola se účastní výchovně
vzdělávacích programů v Centru ekologických aktivit – středisko Sluňákov
v Horce nad Moravou. Žáci 3. – 5. třídy
strávili dopoledne 4. listopadu v krásném prostředí střediska na téma „Jak se
dělá kniha“. Hravou formou se všichni
seznámili se vznikem a druhy knih,
vyrobili si ruční papír, který si odnesli
do školy.
Ve čtvrtek 7. listopadu si mohli
všichni zájemci prohlédnout školu
v rámci „Dne otevřených dveří“. Čeka-
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mohl sám přesvědčit při krátkodobém podzimním pobytu na
úpatí Krušných hor. Mimochodem toto je důkaz, že naše
farnost je opravdové živé společenství a že křesťanské tradice
u nás v obci neuhasínají, že mají dobrý základ a i v dnešní
době se naopak dále rozvíjejí a jsou součástí společnosti.
O vánočním dění ve farním kostele se dočtete na jiném
místě tohoto zpravodaje a vzhledem k tomu, že zdvořilostí
vánoční a novoroční přání bylo již v úvodu tohoto článku,
nezbývá mi, než všechny pozvat na tradiční „půlnoční“, která
začíná na Štědrý den v půl deváté večer. Prožijte ji radostně!
Za Pastorační radu
Ing. Leoš Hausknecht

lo na ně malé občerstvení, které připravila paní vychovatelka s dětmi v družině.
Perníčky s čajem
moc chutnaly a rychle mizely z táců.
V pátek 6. prosince se uskutečnila
největší akce naší
školy pro veřejnost
a to tradiční mikulášská besídka v kulturním domě ve Střížově. Tentokrát s názvem TEN VÁNOČNÍ ČAS. Vystoupení se zúčastnili všichni žáci, každý
měl možnost se ukázat rodičům, prarodičům i známým. Na programu byly
básničky, koledy, písničky a scénky
s tématikou zimy a vánoc. Přípravou
besídky žila celá škola a nic jsme nenechali náhodě. Kostýmy jsme připravovali všichni, i někteří rodiče, hlavně
maminky se zapojily. Odměnou nám
všem byl potlesk, plný sál spokojených
diváků. Děti nakonec dostaly balíčky
s dobrotami. Však si je také zasloužily.
Nyní nás čekají nejkrásnější svátky
v roce Vánoce. Všichni ve škole si na
konec toho kalendářního roku zazpíváme na schodech koledy a budeme se
těšit, co nás čeká za překvapení pod
stromečkem.
Po Vánocích přivítáme ve škole
budoucí prvňáčky, kteří přijdou k zápisu 29. ledna 2014.
Celý kolektiv zaměstnanců školy
přeje všem občanům krásné a příjem-

né prožití Vánoc plné rodinné pohody a
v novém roce hlavně mnoho zdraví.

Krátké ohlédnutí za uplynulou sezonou 2013
na Černé věži
Zahájení turistické sezony na Černé
věži proběhlo v sobotu 30. března
vernisáží k výstavě fotografií Josefa
France nazvané Černá hora – Za romantikou na Balkán.
V podvečerních hodinách také přijel
cestovní kočár „Landauer“ se čtyřspřežím, který vezl vážené hosty a pro
jejich bezpečnost byli doprovázeni
hulánskou ozbrojenou strážní jízdou na
koních. Touto spanilou jízdou historického kočáru Václava Obra, byla slav-

nostně zahájena sezona nejen na Černé
věži, ale také na všech významných
turistických místech regionu.
Na druhé výstavě Marcela Hubáčka
a Lenky Korhoňové pod názvem Mužský a ženský princip jste mohli shlédnout zajímavé obrazy a krásné šperky.
Další prodejní výstavu připravila
Jana Francová, která vystavovala šperky z korálků, obrazy z malovaného
hedvábí, tvorbu z textilu a dalších materiálů. Výstava byla velmi zdařilá a pro-
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dalo se mnoho krásných výrobků. Na
poslední a opět prodejní výstavě Jitky
Helové - Hodiny, kam se podíváš, jste si
mohli prohlédnout mnoho zajímavě
malovaných hodin, různých barev,
velikostí a motivů nejen pro práci, ale
i odpočinek a pro děti.
První jarní akce Slet čarodějnic se
zdařila a počasí také vyšlo. Pro děti bylo
připravené pohádkové divadelní představení, pásmo her a soutěží a nakonec
byly vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže a nejlepší masky. Výtvarné soutěže
se zúčastnilo celkem 48 dětí a 148 hlasujících.
Den matek se bohužel kvůli nepříznivému počasí musel přesunout do
kulturního domu ve Střížově a to se také
odrazilo na návštěvnosti akce po skončení představení základní školou. Na
následujícím koncertě revivalu bandu
Michala Tučného moc návštěvníků
nezůstalo, což byla velká škoda a určitě
to některé lidi a hlavně hudebníky v kapele moc mrzelo.
Pohádková věž i ves patřila našim
dětem. Počasí bylo celkem dobré a pohádkovou trasu prošlo přes 140 dětí,
které dostaly plno dobrot a odměn.
Opět z důvodu nepříznivého počasí,
které se sice později vylepšilo, bylo
přesunuto hudební vystoupení Evy a
Vaška do kulturního domu ve Střížově.
Vystoupení se líbilo nejen našim starším spoluobčanům, ale i ostatním a pěvecká dvojice byla již na X. setkání
seniorů odměněna bouřlivým potleskem. Na závěr opět proběhla seniorská
tombola.
Poslední akce v areálu Černé věže
Mikulášská nadílka byla ve čtvrtek
5.12. zahájena netradičně. U stromečku
nám krásně zazpívaly vánoční písně
Nela Vydrželová a Kamila Piterková
a tímto bych jim ještě jednou chtěla poděkovat za odvahu a zpříjemnění tohoto
podvečera. Po rozsvícení vánočního
stromu chodily děti v doprovodu rodičů

za Mikulášem a andílkem a za svoje
básnické nebo pěvecké výkony byly
odměněny čokoládový figurkami. Ve
stánku byly dvě malé čertice a podávaly
dětem sladký čaj a pro dospěláky byl
připraven svařák. Příjemný podvečer
byl ukončen čertovským ohňostrojem.
Všem příznivcům Černé věže a těm,
kdo svým dílem přispěli nebo se zúčastnili různých akcí na věži děkuji a těším

Pozvánka na Kosíř
Konec roku se neodvratně blíží. Srdečně zveme
všechny příznivce pohybu na čerstvém vzduchu
k tradičnímu výstupu na Kosíř. Přijďte s přáteli
přivítat nový rok, přiťuknout si na zdraví.
Mikroregion Kosířsko, tímto oznamuje, že v případě dobrých klimatických podmínek bude rozhledna otevřena od 9. do 15. hodin.
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se na další spolupráci.
Návštěvníkům Černé věže a spoluobčanům přeji krásné a příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku
2014 hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku
a osobní spokojenost.
Lucie Lichnovská
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Myslivecké sdružení Drahanovice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás, stejně jako každého čtvrt roku,
seznámili v krátkosti s činností Mysliveckého sdružení
Drahanovice.
Aktuální kalendářní rok pomalu směřuje ke svému konci,
avšak ten myslivecký právě vrcholí. Probíhá zimní přikrmování zvěře, která při nelítostném mrazivém počasí strádá,
pořádají se hony na drobnou zvěř a rovněž společné lovy na
zvěř spárkatou. Jeden takový hon na bažanty a zajíce se uskutečnil v sobotu 7. prosince i u nás v Drahanovicích.
S blížícím se termínem honu a nevyzpytatelným podzimním počasím za okny sílily naše obavy, jak to v sobotu vůbec
dopadne. Počátek týdne předpovídal, že zřejmě bude třeba
naleštit holínky a připravit se na pole plné bláta, avšak čtvrtek
ukázal, že vše bude jinak. V sobotu ráno jsme se za větrného
zimního počasí a při obloze plné bílých vloček scházeli již od
brzkého rána na naší myslivecké chatě U Svatopluka, abychom vše stihli řádně připravit. První hosté dorazili do naší
příjemně vytopené chaty krátce po osmé hodině a netrvalo
dlouho a přicházeli další. Po přátelském přivítání všech
účastníků následovala ranní lovecká snídaně v podobě poctivé fazolové polévky, šálku kávy či čaje a kousku sladkého
pečiva. V deset hodin se celkem 23 střelců, 8 honců a 9 lovecky upotřebitelných psů sešlo před mysliveckou chatou na
slavnostní zahájení, kterého se ujali myslivecký hospodář
a předseda sdružení, jež seznámili všechny účastníky s průběhem lečí a lovenou zvěří. Byly plánovány celkem 4 leče;
první pod chatou, druhá v sadě za Ludéřovem, třetí u sklepové zmoly za Střížovem a poslední, čtvrtá, za nádražím
v Drahanovicích. I když počasí nebylo zrovna příznivé
a v silném větru dobře a rychle létající bažanti nám lov nijak
neulehčovali, dařilo se nám vše podle plánu a leče probíhaly
skutečně na výbornou. Nelze také opomenout obětavou práci
honců a našich čtyřnohých kamarádů, bez jejichž pomoci
bychom si jen stěží mohli hon představit. Po závěrečné leči
jsme se někteří auty, někteří procházkou přesunuli zpět na
mysliveckou chatu, kde měl proběhnout výřad. Po třetí hodině odpolední, za dodržení všech mysliveckých tradic a poct
ulovené zvěři, jsme se sešli na slavnostním výřadu, který čítal
54 bažantů kohoutů a 9 zajíců, což byl na naše podmínky
velmi dobrý výsledek. Po ukončení honu a provolání Lovu
zdar jsme pokračovali obědem a kamarádským posezením při
poslední leči. Opět jsme zasedli do vyhřáté chaty, pochutnali

si na výborném slepičím vývaru a daňčím řízku a začali řešit
naše myslivecké problémy a vyprávět si nezapomenutelné
lovecké zážitky. V průběhu večera jsme neopomněli zhodnotit výkony jednotlivých účastníků honu a ocenit krále honu,
nejlepšího honce a nejlepšího psa. O hodinku později přišla
řada i na hříšníky, kteří se zpovídali před mysliveckým soudem, který je v dnešní době spíše vzácností. S dobrou náladou a stoly plnými jídla a pití jsme pokračovali v zábavě až
do pozdního večera…

O dobrovolných hasičích obce
Zdravím sestry a bratry hasiče a samozřejmě také Vás,
kteří nás podporujete a zajímáte se o spolkovou činnost
všech našich sborů. V srpnovém vydání Zpravodaje jsem
v závěru krátce informoval o našich připravovaných aktivitách. Nyní se k nim vrátím.
Drahanovičtí hasiči předvedli 17. srpna svůj nový soutěžní areál v prostoru Za kapličkou v Drahanovicích. Za vydatné pomoci obce a usilovnou prací členů sboru tak připravili
dobré podmínky pro první soutěž „O pohár starosty“ obce
v tomto prostoru. Přálo počasí a soutěž se těšila velkému
zájmu diváků i vyšší účasti soutěžních družstev. V průběhu
léta a podzimu pak usilovně pracovali na přípravě a budování zázemí areálu nejen pro sportování.
7. září proběhl 4. ročník setkání mopedů – veteránů
v soutěži o putovní pohár kozího vzdechu v Ludéřově. Podle
mého názoru je to velmi pěkná podívaná, kde si i diváci užijí
spoustu legrace. Bohužel špatné počasí prohloubilo vrásky
pořadatelům z malé účasti soutěžících, ale i diváků.
Následující sobotu připravili soutěž veteránů v požárním
útoku, kde měřily své síly celkem 4 družstva.

Závod veteránů v Ludéřově

Ve Střížově 31. srpna proběhla akce nazvaná „Rozloučení s létem“, i když počasí bylo potom ještě hodně dlouho
letní. Připravili dětem poutavý program plný soutěží a her.
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Ti starší se pak pobavili na diskotéce pod taktovkou DJ
Mariánka. S létem se také 7. září „předčasně“ loučili lhotečtí
hasiči. Do soutěží, se zapojilo velké množství dětí. Jak pořadatelé, tak pan Zdenek Suchánek a letečtí modeláři se zasloužili o atraktivní a pro děti přitažlivý program. Na závěr si
děti i dospělí zajezdili na koních. A ve Lhotě p/K hasiči společně s místními občany pokáceli uschlé stromy před obchodem a pracovali na zlepšování svého okolí.
SDH Ludéřov ve dnech 12. a 13. října uspořádal turistický
zájezd do Jeseníků. Po dlouhé a náročné sportovní sezoně,
kdy muži bojovali ve 38 a ženy 33 různých hasičských soutěžích (nejvíc z okrsku) nasáli do plic čerstvý horský vzduch.
Střížovští hasiči se v říjnu odměnili za celoroční práci posezením v KD. Připravili hry pro děti a pobavili se se svými
příznivci. Všichni ocenili kuchařské umění především aktivních členek.
Z tohoto barevného průřezu akcí zmíním v této době ještě
ty ryze vánoční. V Ludéřově hasiči zajistili a s ostatními
občany si vychutnali rozsvícení vánočního stromu. Nechyběl
ohňostroj, punč a další zážitky. Ve Lhotě p/K připravili hasiči
společně s dětmi v Hospůdce "adventně tvořili". Vyráběli
ozdoby na vánoční stromeček, svícny, věnečky, girlandu
a různé ozdoby a již 30. listopadu ozdobili s dětmi vánoční
stromky u zbrojnice a hřiště. A stejně jako ostatní naše sbory
zajistili pro děti mikulášskou nadílku.
Ještě se rád zmíním o účasti našich jednotek (kromě jednotky Lhota p/K) velkého taktického cvičení, pořádaného
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje společně s Policií ČR. Cvičení proběhlo 18. října ve večerních a
nočních hodinách za účasti 13-ti jednotek dobrovolných
hasičů z okolí a procvičovalo se téma „Pátrací akce“. Sbory
po delší teoretické přípravě v myslivecké chatě U Svatopluka
pak pozdě do noci a pod odborným dohledem pátraly po
70-ti leté seniorce s vnoučetem. Je to další taktické cvičení
v řadě, které zdokonalilo jednotky okrsku v praktické hasičské činnosti. Řídící štáb hodnotil, že úkoly cvičení byly
splněny. Já jsem ale přesvědčen, že Ti, kteří se prodírali nocí
hustým lesním porostem v těsné rojnici si zasloužili lepší
hodnocení. Jednotka SDH Drahanovice se navíc zúčastnila
dalšího společného cvičení tentokrát pod taktovkou jednotky
SDH v Náměšti n/H. A tématem bylo hašení požáru zámku.
Máme jednotky ukázněné a odhodlané úkoly plnit co nejlépe. Přípravu a provedení těch minulých cvičení zodpovědně
zajistil výbor okrsku, především velitel Petr Hroch s náměstkem Ing. Františkem Faltýnkem a starosta okrsku Ing. Pavel
Navrátil. Samozřejmě také za velké podpory vedení obce.
Obec má tak ve svých jednotkách dobře připravené síly
a prostředky k řešení možných krizových situací. Ještě chvíli
zůstanu u našich 4 jednotek požární ochrany. Během uplynulého období nemusely zasahovat u závažnějších událostí.
V této době pracují na přípravě techniky na zimní provoz
a připravují materiál na inventury. Členové sborů, demontují
lavičky ze svých areálů a jinak brigádničí na vlastním a obecním majetku.
Rád se ještě zmíním o našich nejmladších členech, mladých hasičích. Jen připomenu, že máme bohužel jen 2 oddíly
- Drahanovice a Střížov. V průběhu roku jsem psal
o jejich vedoucích, kteří je pravidelně připravují po odborné
stránce, upevňují jejich fyzickou zdatnost, jezdí s nimi po
soutěžích a podobně. Rád připomínám velký úspěch mladých hasičů z Drahanovic, kteří zvítězili v srpnu na soutěži
ve Střeni s krásným časem požárního útoku 21,18 vteřin.
Hasičská mládež SDH Střížova bojovala v říjnu na poslední
soutěži požární všestrannosti, kde obsadili 23 místo z celkových 39 soutěžních družstev. V příštím roce se předvedou
v nových dresech, které byly pořízeny z daru sponzora
Hostinec na Nové a příspěvků rodičů. Oddíl provádí pilně
sběr papíru a za utržené peníze budou modernizovat své
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Výlet SDH Ludéřov do Jesíníků

Mladí hasiči

vybavení. Je opravdu pro sbory životně důležité vychovávat
a připravovat nové členy z řad mládeže. Je hodně sborů v
rámci sdružení, kde to nerespektovaly a zanikly.
V současné době se naše sbory a vedení okrsku intenzívně
připravují na závěrečné bilancování a plánování na příští rok,
tedy připravují výroční valné hromady. Výbor okrsku vyhodnotí velkou soutěž mezi sbory okrsku o putovní pohár okrsku. Průběžně se pracuje na zajištění plesů (Ludéřov 11. ledna
a Střížov 8. března).
Závěrem velmi rád děkuji za naše sbory okrsku představitelům naší obce za pomoc a dobrou spolupráci. Velmi si toho
přístupu ceníme.
Přeji všem krásné vánoce plné pohody. V příštím roce
pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů a dobrou pohodu ve
spolcích.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci.
Ing. František Faltýnek
náměstek okrsku SDH Drahanovice

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,
dovolte mi v krátkosti a s odstupem času ještě jednou se
vrátit k horké a slunečné sobotě 7. září, kdy se konal 1. ročník
přespolního běhu Košiřské King se startem a cílem v Drahanovicích.
Musím říct, že mě – jako pořadatele – účast (86 běžců),
úspěch a zdařilost celé akce velmi mile překvapila. Na organizaci se podílelo mnoho dobrovolníků z naší obce i okolí,
několik kamarádů mi přijelo pomoci i z Olomouce a Zlína.
Všem moc děkuji. Nejvíc si, ale cením pomoci našich fotbalistů, bez kterých bych akci vůbec pořádat nemohl.
Přesto, že se jednalo o první ročník, nevyskytly se žádné
závažnější chyby a vše běželo „jako švýcarské hodinky“.
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Velký dík patří také sponzorům, bez kterých by celá akce byla
poloviční (uvádím je dle abecedy):
- Auto K+K Autocentrum, pan Kaláb
- Intertrans Haná s.r.o. bratři Dvořákovi
- Paní Lexmaulová – rest. Na Nové
- pan Ing. Matějů
- Nábytek Husička
- Pohostinství U Čarodějnice – pan Milan Kryl
- pan Ing. Polák
- pan Proser
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- Tiskárna TINA, manželé Navrátilovi
- ZD Senice – Drůbežárna Drahanovice
6. září 2014 se uskuteční 2. ročník. Poběží se po mírně
změněné trase, přibude vložený běh pro děti a celý závod
ponese nové jméno. Vzhledem k událostem, které provázely
letošní ročník, jsem se rozhodl závod od příště nazývat
„Kosiřsky žihadlo“ - kdo běžel, ten ví proč.
Ještě jednou všem dobrovolníkům a sponzorům děkuji
a těším se na příští rok.
Miloš Korhoň

TJ Sokol Drahanovice
Dovolte mi, abych jménem Fotbalového klubu TJ
Sokola Drahanovice seznámil čtenáře obecního
zpravodaje o dění v našem oddíle a průběhu podzimní části sezóny 2013/2014.
Podzimní část sezóny 2013/2014 lze hodnotit
slovy, jednou jsi dole a jednou nahoře. Muži měli
jako nováček ve vyšší soutěži (III. třídě) špatný
rozjezd, již od prvních zápasů neměli kladné skóre a
ve výsledkové tabulce body nepřicházeli snadno.
V průběhu podzimní sezóny se však drželi ve středu
tabulky i díky několika dobrým výsledkům např.
s Náměští na Hané, vyhraným zápasem v Hlubočkách atd. Bohužel závěr podzimu se projevil
určitým herním i výsledkovým poklesem a nakonec
je náš tým aktuálně na 10. místě tabulky. Věřím, že si
hráči v jarní části soutěže vzpomenou na své lepší
výkony a v tabulce se posunou o nějaký stupínek
výše.
V nižších kategoriích (mladší žáci a benjamínci) již nejde
tak o umístění, jako spíše o fakt, že se děti baví fotbalem.
Důležitým úkolem trenérů je připravovat nejmladší hráče pro
vyšších věkové kategorie. Bohužel i přes snahy fotbalového
klubu nalákat k fotbalu nové hráče z Drahanovic a okolí, byl
zřejmý úbytek mladých talentů. V regionu naší obce je určitě
nadále mnoho mladých talentů, které rádi přivítáme v našem
oddíle. Některé ročníky jsou ve fotbalovém oddílu zastoupeny minimálně, což je velká škoda i s ohledem na budoucí
vývoj.
Hlavní poděkování patří našim skvělým fanouškům
v jejich podpoře a doufáme, že nás na jaře budou i nadále
podporovat v tak hojném počtu a fandit v duchu fair play jak
tomu bylo doposud.
Ještě si Vás dovoluji pozvat na již tradiční sokolský ples,
který se koná 22. února 2014 v Drahanovicích na sále
u Krylů.
Jarní část sezóny začíná 30. března 2014 v 15:30 hod.
zápasem na domácí půdě s týmem Sokola Příkazy.
Další informace k zápasům či akcím naleznete na internetových stránkách www.tjdrahanovice.cz nebo pište na email
tjdrahanovice@seznam.cz.
Závěrem všem občanům přejeme všechno nejlepší a hodně
zdraví v roce 2014.
Jiří Jašíček, DiS.
Tabulka JARO 2014

30. 3. 15:30 Sokol Drahanovice - Sokol Příkazy
06. 4. 14:30 Sokol Odrlice - Sokol Drahanovice
13. 4. 15:30 Sokol Drahanovice - FK Hlubočky B
19. 4. 16:00 1. FC Olešnice - Sokol Drahanovice
27. 4. 15:30 Sokol Drahanovice - FC Dolany B
04. 5. 16:30 TJ Štěpánov B - Sokol Drahanovice

11. 5. 15:30 Sokol Drahanovice - Hvězda Libavá
18. 5. 16:30 Sokol Slavonín B - Sokol Drahanovice
25. 5. 10:15 SK Náměšť B - Sokol Drahanovice
01. 6. 15:30 Sokol Drahanovice - Sokol Bouzov
07. 6. 16:30 Sokol Drahanovice - SFK Nedvězí
15. 6. 15:30 Sokol Drahanovice - Sokol Blatec
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Střípky z dějin obce Drahanovice
Zatímco v posledním článku z dějin
naší obce jsme nahlédli na poválečné
dění, nyní se zaměříme na období podstatně starší. První písemná zmínka
o Drahanovicích je spojena Přibyslavem z Drahanovic. Ten v latinsky psané
listině roku 1322 ručil při transakcích
Záviše z Potštátu a Konráda, biskupa
olomouckého. Drahanovice se zde jako
vesnice nezmiňují, nicméně samotný
přídomek Přibyslava „de Drahanowicz“
předpokládá existenci vsi. Písemné prameny však ve většině případů reflektují
přítomnost sídla se značným zpožděním
mnohdy několika stovek let. Může
tomu tak být i v případě Drahanovic, ale
také nemusí. Archeologické výzkumy,
které proběhly v místech před cukrovarem, objevily pohřebiště z 11. století.
Jestli se osídlení z této doby udrželo
plynně až do 14. století nebo bylo přerušeno, bohužel nelze určit. Mohli
bychom namítnout, že když pohřebiště
nepokračuje do dalších věků – jistě
nepokračuje ani osídlení. Omyl je pravdou. V první polovině 12. století totiž
olomoucký biskup Jindřich Zdík přikázal v celé moravské diecézi pohřbívat
pouze u kostelů. V souvislosti s tímto
nařízením se tak funerální aktivity mohly přesunout do jiných míst.
S prvními desetiletími 14. věku se
nepojí pouze první písemná zmínka
obce, nýbrž také vznik zdejší tvrze.
Stavebně-historické výzkumy zdiva
Černé věže, které provedli po druhé
světové válce památkáři, datovaly počátky tvrze více méně do tohoto období.
O tom, kdo zdejší opevněné sídlo postavil, nás prameny neinformují. Mohl to
být právě Přibyslav. V písemných pramenech se tvrz zmiňuje opět s jistým
zpožděním. V roce 1351 totiž jakýsi
Martin z Drahanovic prodal tvrz svému
bratru Podobovi. Protože Martin s Podobou měli ještě bratry Jestbora a
Diviše, došlo ke značnému rozdrobení
majetků. Stalo se tak, že jeden ze zdejších vladyků mohl držet pouze jednu
nebo dvě usedlosti. Informace o majetku se nám částečně dochovaly v zemských deskách. Při koupi si mohl šlechtic nový majetek pojistit a s listinou
potvrzující dohodu dojít k zemskému
soudu do Olomouce, kde úředníci majetkový převod zaznamenali do zemských desk. Bohužel, hlásit majetkové
změny u soudu nebylo povinné a proto
se tak často ani nedělo. Navíc zápisy se
omezují na prostá sdělení a nejedná se
o úplný výpis majetku. Právě proto
nelze přesně rekonstruovat majetkové
poměry v obci.
Ze zápisů zemských desk se dozvídáme o existenci několika zdejších
vladyckých dvorů. Tak například v roce

1353 odkázal výše zmíněný Podoba
svému synu Dětochovi kromě tvrze
i dvůr, dva poplatné lány, čtvrtinu patronátu nad kostelem, čtvrtinu lesa a čtvrtinu lázní. Ony lázně si prosím nepředstavujme v dnešním smyslu slova. V té
době se jednalo o místnost či dům, který
sloužil k dodržování základní hygieny celé vesnici. Zmínka o kostelu se
s největší pravděpodobností vztahuje
k dnešnímu kostelu sv. Jakuba Většího.
Výzkumy památkářů prokázaly, že
alespoň část zdiva pochází právě
z období první poloviny 14. věku. Další
zmínku o nějakém dvoru máme z roku
1372. Tehdy přísahal Ješek z Ochoze
věrnost moravskému markraběti Janu
Jindřichovi a za to v Drahanovicích
obdržel dědičně v mužské linii dvůr
s ovocnou zahradou, tři poplatné lány,
dvě malé a dvě velké usedlosti, les
a část patronátního práva ke kostelu.
Ješek se stal manem Jana Jindřicha.
Kdykoliv tedy markrabě potřeboval
vojenskou pomoc, svolal všechny své
many – přímé leníky – a ti pak museli za
svého pána bojovat. Jan Jindřich tento
dvůr získal patrně právem odúmrti.
Zeměpán měl totiž právo v případě, že
majitel zemřel bez dědiců, zabrat si
majetek pro sebe. Záznamů o dvorech
v Drahanovicích se v zemských deskách nachází vícero. Kvůli strohosti
záznamů nejsme schopni určit, kolik
dvorů se ve vsi nacházelo. Kolikrát se
mohlo jednat o tentýž však s přikoupeným zbožím. Nicméně víme, že minimálně dva dvory zdejší ves měla. V roce 1412 se totiž zmiňují horní a dolní
dvůr. Tehdejší majitel Beneš ze Šumvaldu oba dvory prodal. Zatímco horní
dvůr si zakoupil Beneš starší z Chudobína, dolní dvůr s tvrzí získal Vítek
z Loučan. K dolnímu dvoru se vázala
poplatná hospoda, lesy, louky, pastviny
a kopec za horním dvorem. K hornímu
pak přináležely dvě zahrady, patronát
nad kostelem a kusy ohraničeného lesa.
Vraťme se nyní k naší tvrzi. Ta byla
mezi léty 1412 až 1437 pobořena, protože se zmiňuje jako tvrziště. Tedy
místo po tvrzi. Zapsání tvrziště do zemských desk mělo jistě svůj význam.
Nový majitel Šebor z Chudobína si jistě
cenil zbytků fortifikace a úprav v terénu. Snad právě on či jiný z jeho následníků nechal tvrz opravit. Nicméně zmínku o opravené tvrzi máme až v roce
1480, kdy si Kryštof z Pěnčína na zemském soudě stěžoval na Jana z Železného, že mu drží tvrz a nemá na ni právo.
Jak rozsáhlé změny se s naší tvrzí
potkaly, nevíme. Stavební vývoj objektu by mohl odhalit pouze archeologický
výzkum a takový neproběhl. Pravděpodobnou podobu tvrze v období stře-

dověku, tedy v době kdy plnila především obrannou funkci, se přesto pokusíme rekonstruovat. Pomůžou nám informace dosažené výzkumy památkářů a
také srovnání s podobnými fortifikacemi. Dominanta tvrze – Černá věž – byla
o jedno poschodí nižší než dnes. V té
době nejvyšší třetí podlaží zakončovaly
předprsně se stínkami cimbuří a arkýři
dřevěných námětků nebo souvislého
podsebití. Vchod do věže patrně vedl po
žebříku téměř 7 metrů nad zemí. Vnitřní
prostor členily trámové průlezné strůpky. Kamenné stropy jsou až záležitostí
pozdější. Věž samozřejmě neměla
okna, pouze úzké osvětlovací střílny,
které díky postavení věže v hradbě
umožňovaly boční střelbu na nepřítele.
Podsklepení se dělilo na dvě podlaží. Ze
spodní vede směrem dolů šachta, která
byla dříve studnou.
Kromě Černé věže se v areálu nacházel také palác v místech dnešní budovy
zemědělského družstva. Poukazují na to
středověké sklepy pod touto budovou.
Existenci více věží musíme odmítnout.
Taková situace by neodpovídala tehdejším fortifikačním zvyklostem. Podíváme-li se na výzkumy blízkých hradů
v Náměšti na Hané, Šternberku,
Bouzově a Tovačově, vždy najdeme
pouze jednu věž. Více jich nebylo
u těchto typů potřeba. Věž chránila
bránu, tedy nejvíce ohrožené místo.
Stejnou funkci můžeme očekávat u naší
tvrze. Zdejší chudý zeman jistě neměl
prostředků nazbyt k výstavbě dalších
věží, jejichž existence nebyla nutná.
Nepřistoupili k tomu ani jedni z nejvýznamnějších a nejbohatších pánů
v zemi držící výše zmíněné hrady.
Pověsti, povídky a historky berme prosím s rezervou. To samé se týká podzemních chodeb, které údajně spojovaly tvrz a hospodu na Nové s Hájenkou.
Šachta ze sklepa Černé věže totiž nebyla vchodem do chodby, nýbrž pouhou
studnou. Stejně tak údajný vstup do
chodby ve sklepě hospody na Nové
mohl být pouze vchodem do sklepa
dalšího. Středověké a raně-novověké
sklepy jsou totiž známé svou rozlehlostí. Většinou nevedou přímo pod budovou, ale ubíhají se jiným smě-rem.
Nahrávají tak různým historkám.
Zamysleme se také nad náročností technického provedení takových chodeb.
Na sklonku středověku obranná
funkce tvrze značně upadla. Na scénu
totiž již od časů husitských válek
razantně nastupují palné zbraně, proti
kterým byla naše tvrz bezbranná. Význam si mohly udržet pouze větší fortifikace a to ještě po četných přestavbách
a rozšířeních.
Zbytky tvrze v Drahanovicích mají

Prosinec 2013

jedinečný význam. Takto dochované
památky tohoto typu nalezneme
na střední Moravě všehovšudy jen
dvě, kromě té naší také tvrz v Unčo-
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vicích. Tolik štěstí jako Černá věž již
neměly tvrze v Loučanech, Ludéřově,
Náměšti na Hané nebo Čechách pod
Kosířem. Podobně významný je i kostel

sv. Jakuba Většího. Važme si proto
našich památek, ne každá obec má
takové štěstí.
Bc. Roman Paulo

Ještě v sobotu 21. a neděli 22. 12. od 14 do 18 hodim máte možnost
shlédnout výstavu betlémů na sýpce v Ludéřově.
Srdečně Vás zve
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KOMINICTVÍ
ANTONÍN NAVRÁTIL

Drahanovice – Ludéřov 23
783 44 Náměšť na Hané
Tel.: 735 584 907
e-mail: navratil-kominictvi@seznam.cz
Rodinná hospoda & restaurace v Ludéřově

„U ČARODĚJNICE“
oznamuje, že

Nově pro Vás otevírá od 1. 3. 2014
Co u nás najdete:
Domácí speciality z čerstvých potravin
s podporou regionálních dodavatelů
Nekuřácká restaurace & sport club s denním
provozem
Letní víkendová grilování, pečené maso na rožni a
dobroty z udírny
Zvěřinové, vepřové a rybí hody
Krytá terasa s posezením, dětský koutek a hřiště
Zázemí pro svatby, firemní večírky, narozeniny,
školní srazy a ostatní akce dle přání
Vlastní parkoviště a zázemí pro cyklisty

WWW.UCARODEJNICE.CZ

