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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
na tomto místě zpravodaje Vás vždy
informuji o nejdůležitějších událostech
v naší obci v uplynulém období. Dnes
tomu nebude jinak. Jak všichni víte tou
největší investiční akcí je výstavba
čistírny odpadních vod a celková stoková síť. V minulém zpravodaji jsem
uvedl, že 20.12.2013 otevřeme obálky
s nabídkou. Celkem si zadávací dokumentaci odebralo 33 uchazečů a k uvedenému datu podalo nabídku 13 z nich.
Z toho nejlevnější cenová nabídka
činí 117.745.500,- Kč a nejdražší
161.170.862,- Kč. Od té doby hodnotící
komise zasedala již 3x, ale zatím žádného uchazeče nevybrala. Protože tato
komise je vázána mlčenlivostí až do
doby vydání svého rozhodnutí nemám
žádné podrobnější informace, které
bych Vám mohl poskytnout. Z pohledu
nás budoucích uživatelů této kanalizace
je potřeba v tuto chvíli spolupracovat
s projektanty kanalizačních přípojek
na zpracování projektové dokumentace
na připojení každé nemovitosti a tak
připravit vše pro vydání územního
souhlasu, který je nutný k vlastnímu
připojení. Jsem přesvědčen, že hodnotící komise již brzy stavební společnost
vybere a my budeme moct stavbu zahájit. Všichni tím splníme zákonnou
povinnost napojení na ČOV a tak vrátíme našemu potoku krédo jeho názvu
,,Zlatá stružka“.
Začátek roku je vždy spojen s vypisováním různých žádostí o dotace.
Vedení obce požádalo o dotaci na opravu kříže nad Ludéřovem, kde jsme
neuspěli, dále na nákup vybavení pro
naše hasičské zásahové jednotky, ani
zde jsme neuspěli. Další žádost jsme
podali do programu MMR – POV na
nové herní prvky a výsadbu zeleně
v zahradě mateřské školky v Drahanovicích, která by mohla činit
400.000,- Kč. O výsledku budeme
informováni koncem dubna. Dobrá
zpráva přišla o podané žádosti na zpra-

cování nového územního plánu, kde
jsme v loňském roce nebyli úspěšní,
nyní jsme byli osloveni k dopracování
podkladů, což se stalo a je velká naděje
získat dotaci ve výši 360.000,- Kč.
V zimním období jsme realizovali
projekt z programu Leader MAS
Regionu Haná, nyní máme požádáno
o proplacení nákladů ve výši 220.000,Kč na plynofikaci a nová okna do kostela ,,U Kalicha“ v Drahanovicích.
Také další naše žádost o dotaci a to
z programu ROP (regionální operační
program), která byla podána v březnu
letošního roku je směřována k celkové
rekonstrukci, jak kostela (nové sociální
zařízení rozvody vody, elektřiny, podlahy, omítky), tak i venkovní zahrady
a celého okolí. Zastupitelstvo obce na
své prosincovém jednání schválilo
postupné zasíťování pozemků v lokalitě ,,Za kapličkou“. Tak mohlo v zimním
období dojít k vypsání výběrového
řízení na dodavatele inženýrských síťí
(voda, plyn) které bylo ukončeno
24.3.2014. S vybranou společností
Výstavba plynovodů spol. s.r.o. je
podepsaná smlouva o dílo na částku
1.930.407,- Kč bez DPH, práce již byly
zahájeny. Našim cílem je provést parcelaci celého území a zahájit prodej
pozemků.

Zahájení zasíťování pozemků “Za kapličkou”

Zastupitelstvo naší obce se v letošním roce sešlo 26. března a hlavním bodem jednání bylo projednání
a schválení rozpočtu obce na letošní
rok. Rozpočet ve své příjmové části
počítá s příjmy ve výši 31.217.000,Kč, které byly ve výdajové části schváleny tak, že po pokrytí všech položek
nutných k řádnému chodu obce (škola,
dopravní obslužnost, osvětlení, správa
obce, údržba obce, pojištění, kultura,
aj.) dále k dotování všech žádostí spolků naší obce na jejich činnost, zbyla
částka ve výši 17 milionů, kterou zastupitelstvo schválilo na financování ČOV
a stokové sítě. Tolik vážení spoluobčané k investičním akcím, dotacím
a rozpočtu.
Každoročně zimní období slouží ve
všech spolcích naší obce k bilancování
minulého roku a k plánům na rok nový.
Většiny těchto jednání jsem se zúčastnil a musím konstatovat, že ve všech
spolcích byl uplynulý rok zdárný
a spolupráce s obcí probíhala na velice
dobré úrovni. Většina spolků zahájila
svoji činnost vydařenou plesovou sezónou, přeji všem aby i ostatní kulturní či
sportovní akce, které budou v letošním
roce pořádat byly stejně úspěšné. Moje
poděkování patří rodičům dětí a učitelkám mateřské školky v Ludéřově, také
rodičům a členům Sokola Drahanovice
za organizaci dětských besídek. Obec
bude v následujícím období organizovat některé akce a to hlavně pro děti.
Posledního dubna se uskuteční již tradiční pálení čarodějnic s programem
pro děti na 24. května připravujeme
společně ze Sokolem hojně navštěvovanou ,,Pohádkovou věž i ves“. Na
programu ke dni matek 18.května
vystoupí děti ze školy a letos se přidají
i mateřské školky nebude chybět ani
módní přehlídka. Jako starosta obce
Vás chci na všechny tyto kulturní, sportovní či vzdělávací akce konané v naší
obci srdečně pozvat. Také region Haná
pořádá řadu programů, na které zveme
obecním rozhlasem a vše najdete i na
webových stránkách obce. Nabídka je
opravdu pestrá a programy kvalitní.
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Dne 29.března byla jízdou historického
kočáru pana Obra zahájena turistická
sezóna, při této příležitosti bych Vás
jako místopředseda Mikroregionu Ko-

sířsko pozval na rozhlednu na Kosíři.
Vážení spoluobčané přeji Vám krásné prožití jarního období a po zasazení
a zasetí všech zahradních plodin přeji

Obecní úřad Drahanovice oznamuje,
že v níže uvedených termínech bude vybírat
místní poplatek za komunální odpad
pro rok 2014. Částka je 480,- Kč na osobu
Drahanovice - středa 28. 4. 2014
8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
kancelář obecního úřadu
Střížov
- čtvrtek 24. 4. 2014
14.00 – 14.35 hod. kulturní dům
Ludéřov
- čtvrtek 24. 4. 2014
14.40 – 15.15 hod. místnost rozhlasu
Lhota p/K - úterý 29. 4. 2014
14.45 – 15.15 hod. místnost rozhlasu

PRÁCE RADY
OBCE
v období od 13. 1. do 24. 3. 2014
Rada se za uplynulé období sešla
celkem 9krát, vždy byla unášeníschopná. Všechna jednání řádně
připravoval starosta společně s místostarostou.
LEDEN
Rada schválila:
l
Rada obce pověřuje referentku

sociálních věcí obecního úřadu
obce Drahanovice správou nově
založeného běžného účtu ERA
Poštovní spořitelny pro opatrovankyni obce.
l
Žádost rodičů dětí a vedení MŠ
Ludéřov o bezplatný pronájem sálu
KD Ludéřov na 1. 3. k pořádání
dětského karnevalu. Obec uhradí
ovoce do dárkových balíčků v ceně
cca 2.000,-Kč.
l
Žádost Mysliveckého sdružení
Drahanovice o pronájem KD Ludéřov
na 21. 2. 2014 ke konání plesu, zapůjčení 10 ks stolů, 40 ks židlí, cenu do
tomboly za 800,- Kč.
l
Záměr obce pronajmout nebytové
prostory:
– prodejna smíšeného zboží Lhota
p/K,
– sklad Na rybníčku, budova
č. 037 Drahanovice.
l
Stavební úpravy v domě č.p. 144,
pro vznik nové kanceláře pro řídící
pracovníky stavby, provozu ČOV
a stokové sítě, ukládání písemností
a dokumentace.
l
Příspěvek na nákup školních
potřeb pro nastupující prvňáky. Obec
vyčlení 500,- Kč na žáka.

nám všem delší zahradnický déšť,
abychom se nesetkali s problémem
klesajících spodních vod.
Ivo Richter, starosta

Provozní doba rozhledny
Velký Kosíř v roce 2014
duben

sobota, neděle 10 - 16 hod.

květen, červen

pátek 14 - 19 hod.
sobota, neděle 9 - 19 hod.

červenec, srpen

pondělí - neděle 9 - 19 hod.

září, říjen

pátek 14 - 19 hod.

Vzala na vědomí:

Za kapličkou.

l
Zvýšení nájmu nebytových pro-

l
Výběr zpracovatele projektové

stor o míru inflace 1,4%.

dokumentace kanalizačních přípojek, veřejná zakázka malého rozsahu
na služby: Obec Drahanovice – ČOV
a stoková síť – vítěz PROVOD inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 25023829, provozovna Brněnská
196, 666 01 Tišnov, cena bez DPH
1.849.000,- Kč.
l
Určení výběrové komise a oslovených společností na zhotovení plynofikace a vodovodu pro RD v lokalitě Za kapličkou, Drahanovice.
Veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce:
Předseda: Ing. František Faltýnek
Členové: František Navrátil
Ing. Leoš Hausknecht
Ivo Richter
Ing. Pavel Polák
l
Žádost SDH Lhota p/K o finanční
příspěvek 5.000,- Kč na plánovanou
oslavu 75. výročí SDH.
l
Žádost příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Drahanovice o schválení hospodářského výsledku za rok
2013 – celkem 7.576,44 Kč,
částka bude převedena do rezervního
fondu.
Vzala na vědomí:
l
Projednání možností a podmínek
nájmu obchodu ve Střížově.

l
První zasedání hodnotící komise

ČOV a stoková síť 29. 1. 2014
v 10.00 hodin v zasedací místnosti
obce v budově OÚ.
Rada zamítla:
l
Žádost Věry Gáborové, Drahanovice č.p.41 o přidělení obecního
bytu.
l
Žádost Jůlia Čobaka, Drahanovice
č.p. 41 o pronájem obecního pozemku (zahrady).
ÚNOR
Rada schválila:
l
Žádost ředitelky ZŠ o příspěvek

na koupi lehátek do mateřských
školek obce ve výši 73.000,- Kč
a zařazení do rozpočtu obce na rok
2014.
l
Žádost SDH Drahanovice o souhlas s umístěním kiosku na pozemku
Za kapličkou.
l
Výběr zpracovatele projektové
dokumentace kanalizačních přípojek, na akci: Obec Drahanovice ČOV a stoková síť.
l
Žádost SDH Střížov o bezplatný
pronájem KD Střížov na 1. 3. 2014
za účelem konání hasičského plesu.
Dále obec poskytne dar do tomboly
v hodnotě 800,- Kč.
l
Žádost TJ Sokol Drahanovice
o poskytnutí ceny do tomboly 800,Kč pro Sokolský ples konaný dne
22. 2. a na zakoupení ovoce v ceně
do 2.000,- Kč na Dětský karneval
Drahanovice dne 23. 2. 2014
l
Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene uzavřená
mezi obcí a RWE Gasnet s.r.o.
o napojení plynu k nové zástavbě

BŘEZEN
Rada schválila:
l
Cenovou nabídku na zpracování

žádosti o dotaci ROP, stavební úpravy galerie U kalicha Drahanovice
společnosti GHC Gegio s.r.o.,
Sokolská 541/30, Olomouc, 98.000,Kč
l
Výsadbu 100 kusů třešní svépo-
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mocí na p.č. 304/3, k.ú. Drahanovice
(Spálenec).
l
Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o schválení přijetí finančního
daru pro MŠ ve výši 15.900,- Kč, na
zajištění kulturních akcí a nákup
herních pomůcek.
l
Záměr o prodeji parcely p.č.
100/84 v Drahanovicích na základě
žádosti Tomáše Soukupa, Pěnčín
38.
l
Smlouvu o dílo č. 14012-202,
jejímž předmětem je souhrn činností
spojením s podáním žádosti, výběr
dodavatele a závěr hodnocení akce:
“Obnova herních prvků na zahradě
MŠ Drahanovice“.
l
Příkazní - mandátní - smlouvu na

inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení na napojení
vrtu HVD-3 na vodojem.
l
Výběr dodavatele stavebních
prací vodovod, plynovod v lokalitě
„Za kapličkou“ - společnost: Výstavba plynovodů spol. s.r.o. Pavelkova 597/18, Olomouc, celková cena
bez DPH činí: 1.930.407,- Kč.
l
Žádost o vyjádření k vedení
objízdné trasy silnice II/635 Příkazy
- Olomouc ve dnech 7.4.-30.4. 2014.
l
Pronájem klubovny v KD Střížov
mladým hasičům. Odpovědný vedoucí p. Petr Navrátil.
Vzala na vědomí:
l
Zprávu o bezpečnostní situaci
v obci v roce 2013.

Výsledky Tříkrálové sbírky
v Olomouci a okolí
Charita Olomouc - http://www.olomouc.charita.cz
V první polovině ledna nás v našich domovech navštívili
Kašpar s Melicharem a Baltazarem. Přinesli nám radostnou
zprávu o narození Spasitele, požehnali našim domovům
a požádali nás o finanční dar pro chudé a lidi v nouzi.
Tříkrálová sbírka, největší charitativní akce na území České
republiky, skončila.
"Na území Olomouckého děkanátu, který zahrnuje město
a 34 blízkých obcí, se do sbírky zapojilo více než 1.200 lidí
rozhodnutých udělat něco pro dobrou věc," komentoval vysokou účast na sbírce její koordinátor Martin Rejšek z Charity
Olomouc. Letos se na Olomoucku podařila vykoledovat
rekordní částka 1.189.700,- Kč. Z toho v Drahanovicích
včetně částí se vybralo 31.316,- Kč. Je to doposud nejvyšší
vybraná částka v obci. "Nečekaný výsledek je dokladem
solidarity a štědrosti mezi lidmi. Velice si vážíme důvěry, se
kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech
zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších
lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit," dodává nad výsledkem sbírky Rejšek.
Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi
v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČR
a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných

Matriční úřad
10. 3. 2014

Svatba

Jarmila Čípková – Olomouc
Vladimír Lalinský – Olomouc

Akce SPOZ:
23. 3. 2014
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Vítání občánků

Šimon Hejsek
Radim Koukal
Vojtěch Bartl
Barbora Vepřková
Sofie Lakomá

– Drahanovice
– Drahanovice
– Drahanovice
– Drahanovice
– Střížov

l
Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu č.
5689/2014 v lokalitě Za kapličkou.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Žádost Neumanové Boženy, Drahanovice 221 o odkoupení části
pozemku p.č. 597/58 k.ú. Drahanovice, o výměře cca 60 m2, cena
100 Kč/m2.
l
Návrh rozpočtu obce na rok 2014.
l
Obec uhradí projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek pouze občanům, kteří nebudou mít do
stanovené lhůty žádné dluhy vůči
obci.

Ing. František Faltýnek
místostarosta obce

VOLBY
do Evropského parlamentu
23. a 24. květen 2014
pátek
sobota

od 14.00 do 22.00 hodin
od 08.00 do 14.00 hodin

okrsek č. 1 Drahanovice – zasedací místnost OÚ
Drahanovice čp. 144
okrsek č. 2 Ludéřov
– obřadní místnost MŠ Ludéřov
čp. 78
okrsek č. 3 Střížov
– Kulturní dům Střížov čp. 79
okrsek č. 4 Lhota p/K – místnost obecního rozhlasu
Lhota p/K čp. 30
projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do
Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc
k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným handicapem, seniorům, lidem bez domova nebo dětem z lokalit
ohrožených sociálním vyloučením. Pomoc z tříkrálových
darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího
násilí nebo postižené přírodními katastrofami.
Tiskové zprávy na internetu:
http://press-servis.ecn.cz/tiskove-zpravy/
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Zlaté svatby = 50 let společného života
5. 4. 2014 manželé Božena a František Šindelářovi,
28. 3. 2014 manželé Libuše a František Spurní,
Drahanovice

Ludéřov

Zahájení sezony 2014 na Černé věži
Poslední březnovou sobotu proběhlo za krásného jarního
počasí zahájení turistické sezony na Černé věži v Drahanovicích a také na ostatních kulturních památkách
a muzeích v našem okolí. Historický cestovní kočár vezl
vážené hosty a také paní Koppovou, která předala věži vzkaz
za Občanské sdružení „U nás“ v Ludéřově.
Vážený pane starosto i zde přítomní občané!
Ze srdce přeji vám, ať je všem dobře na Hané!
V tom našem přelíbezném kraji, kde víno i švestky dozrávají,
Zelené louky, lesy, žitná pole, oblaka bílá i modré nebe.
Co více mám vám ještě přáti? Štěstí a zdraví, lidé zlatí!
A také pozdravení od všech dobrých lidiček
z Ludéřova, Střížova i Kníniček.
I tebe zdravím Černá věži! Na tobě vidíme, jak nám čas běží.
A v tobě skrytá historie každému z nás se v srdce vpije.
Ty stojíš tu již drahná léta a kolem tebe Haná vzkvétá,
Jsi pamětníkem zašlých časů, lesů i luk i zlatých klasů.
Kde kdysi hrady nebo tvrze stály a v jejich stájích koně ržály,
Dnes již jen pouhá torza zbyla… tak jako ty! Věži černá - bílá.

Též tobě Věži přišla jsem dnes přát, na staré časy trochu vzpomínat.
Přeji ti, ať máš návštěvníků dosti, velkým i malým ať jsi ku radosti.
V tvých zdech ať člověk zastaví se, z pamětí předků také poučí se.
Krásou tvou ať se lidé opájejí, v zahradě tvé se s láskou potkávají.
Toť přání mé – a snad i všech tvých hostí.
Stůj dál tu na stráži, ty svědku minulosti.
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V neděli 30. 3. v odpoledních hodinách zahájila kostelecká
kapela Noproblem vernisáž Aleny Kopecké. Po úvodním
slově pana starosty pokračovala vernisáž v poklidném duchu
a nádherném slunečném počasí také malým občerstvením
a prohlídkou výstavy fotek, doplněnou keramikou. Na tomto
velice příjemně stráveném odpoledni se sešlo přes 70 hostů
a 8 členů kapely hrálo písničky další hodinku.
Výstava fotek Aleny Kopecké z názvem Jinde potrvá až do
neděle 11. 5. Můžete na ní vidět fotky z cest Sultanátem
Omán, Srí Lankou a Maledivami. Přístupná je vždy každou
sobotu a neděli od 10-12 a 13-17 hodin.
Následující výstava s názvem Napiš a vygumuj je sběratelská výstava ze soukromých sbírek – Školní gumy Lucie
Lichnovské a dřevěné tužky Gabriely Hrochové. Můžete ji
shlédnout a navštívit od soboty 17. 5. do středy 2. 7. Mimo
víkend můžete přijít od června i ve středu od 13 do 17 hodin.
Další je výstava fotografií pana Mgr. Jaromíra Ostrého –
Toulky po Evropě – vernisáž je v sobotu 5.7. od 15 hodin.
Potrvá od soboty 5.7. do neděle 17.8.
Poslední výstava Pavla Dlabala – Obrazem krajiny, kde
shlédnete malby malované akvarelem a olejem začne ve
středu 20.8. vernisáží od 17 hodin a potrvá do neděle
28. 9. 2014.

Akce na Černé věži v roce 2014
29.3. sobota
Zahájení turistické sezony v Olomouckém kraji historickým
cestovním kočárem z váženými hosty.
U Černé věže od 16.30. hodin.
30.4. středa
Slet čarodějnic pod Černou věží
Zábavný podvečer pro malé i velké čarodějnice.
Pohádka, soutěže, malířská soutěž, odměny.
Začátek od 16.30 hodin.
18.5. neděle
Den matek pod Černou věží
Vystoupení MŠ a ZŠ Drahanovice, módní přehlídka, jarmark.
Začátek od 14 hodin.
24.5. sobota
Pohádková věž i ves
Setkání dětí s pohádkovými postavami. Plnění úkolů, odměny, soutěže, diskotéka, tombola.
Začátek ve 14 hodin u Černé věže, pokračováni na hřišti TJ
Sokola.
26.7. sobota
Drahanovické hody pod Černou věží
Hodové odpoledne s kulturním programem a jarmarkem.
Začátek od 14 hodin.
31.8. neděle
XI. setkání seniorů pod Černou věží
Zábavné odpoledne nejen pro seniory.
Začátek v 15 hodin.
5.12. pátek
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
Začátek v 16.30 hodin.
Při příležitosti první akce - Sletu čarodějnic pod Černou
věží - vyhlašuji pro děti výtvarnou soutěž na téma Čaroděj-
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nice na Černé věži. Kreslené, lepené, vystřižené nebo jinak
vyrobené obrázky a postavičky by měly obsahovat čarodějnice i Černou věž.
Děti mohou tyto výrobky od jednotlivce odevzdávat na Černé
věži od soboty 5. dubna do neděle 27. dubna, a to vždy
v sobotu a neděli od 10-12 a 13-17 hodin. Na zadní stranu
napište své jméno, věk, třídu a bydliště.
V této sezoně jsme opět připravily další nové suvenýry na
věži. Od poloviny dubna bude možné zakoupit krásné nové
3D pohlednice Černé věže a pastelky z větviček s vypáleným
nápisem Černá věž. Dále je možné zakoupit magnetky ČV–
velké a malé, magnetky ČV puzzle, různé druhy pohlednic,
pohlednice Český místopis, DVD Velký Kosíř, tur. známky –
ČV No.606, Keltská svatyně u Ludéřova No. 729 a starší tur.
známku Velký Kosíř s trilobitem No.995, která je nahrazena
novou turistickou známku Velký kosíř s rozhlednou No. 995,
dřevěné tužky, propisky, hrníčky, zvonečky, keramickou ČV,
tur. štítky na hole, dřevěný pohled, tur. vizitky a nálepky,
tur. deník na vizitky, mapy a různé publikace.
Také můžete nahlédnout do infa ČV v prvním patře a zakoupit si suvenýry nebo si jen vzít různé propagační materiály
z Drahanovic a našeho okolí.
V březnu proběhla na Černé věži ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc instalace nových barevných
informačních panelů a také v prvním patře v části archeologie
přibyla nová vitrína s kostrou dítěte. Proto Vás srdečně zvu
na novou prohlídku.
Návštěvní doba od 5. 4. do 28. 9. je vždy každou sobotu a
neděli 10-12 a 13-17 hodin a od června ještě ve středu 13-17
hodin. Navíc bude letos Černá věž otevřena ještě o státních
svátcích - čt 1. 5. a čt 8. 5., so 5. 7. a ne 6. 7. vždy 10-12 a
13-17 hodin. Vstupné zůstává stejné jako v předchozích
letech, tj. dospělí 20,-, studenti a senioři 10,- a děti od 6ti let
5,- Kč.
Prosím spoluobčany, kteří by se chtěli zapojit do akce pro
děti - Pohádková věž i ves, která bude probíhat v sobotu
24. 5., aby mě kontaktovali na tel. 608 311 792 nebo na
e-mailu info@černavez.cz. Můžete přispět svojí účastí jako
pohádková postava nebo zapůjčením kostýmů či finančním
darem na zakoupení odměn a sladkostí nebo různých potřeb
na akci. Velice děkuji za pomoc.
Za Černou věž
Lucie Lichnovská
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Velikonoce – největší
křesťanské svátky roku
Drazí spoluobčané,
není to tak dlouho, co jsme prožívali krásné vánoční období
a jak je vidět čas plyne jako voda a po čtyřicetidenní postní
době, která začala tzv. Popeleční středou jsme na prahu největších křesťanských svátků v roce a to jsou Velikonoce.
Možná si někdo řekne, že Velikonoce jsou obyčejné svátky
jara, tak jak to bylo po určitou ne zrovna krátkou dobu celé
naší společnosti vštěpováno, ale ono tomu tak asi není. Je
pravdou, že velikonoce jsou spojovány s jarem, to proto, že
opravdu časově spadají do tohoto ročního období, protože
Boží Hod velikonoční se slaví vždy první neděli po prvním
jarním úplňku. Letos tedy 20. dubna. Jaro s velikonocemi
souvisí tím, že se v tomto ročním období příroda probouzí
k životu a již v dávných dobách slavili pohanské národy
v tomto čase svátky plodnosti. Křesťanské velikonoce
v tomto svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého člověka. Vzkříšení Ježíše Krista
je totiž centrálním bodem víry, z kterého plyne, že smrt není
konec, ale nový začátek nového života. Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží,
spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí. Když
se trochu pozastavíme nad tímto zvěstováním Velikonoc, tak
si určitě řekneme, že se lidstvo snaží již více jak 2000 let o to,
aby obecně zvítězilo dobro nad zlem, a zatím je tomu tak
maximálně v pohádkách. A vidíme, že posun ke zlepšení
mezilidských vztahů, zvýšení úcty nejen sami k sobě, ale
i celému svému okolí, aplikování vzájemné tolerance a okleštění se od závisti a nenávisti se nedaří ani v současné společnosti. Proto by nebylo možná od věci se o Velikonocích snažit
být na své okolí, více tolerantnější a třeba tím položit základ
ke změně mezilidských vztahů mezi nejbližšími a potažmo
i celé společnosti, protože ta se k lepšímu určitě bez osobního
přičinění každého z nás, nezmění. Velikonoce nekončí pondělním „mrskutem“. Po Velikonocích nastává tzv. velikonoční doba, která trvá 50 dní a to je určitě dlouhý časový úsek na
to, abychom k sobě samým i našemu okolí byli daleko vstřícnější, pozitivně otevřeni a ve všem hledali maximum jen toho
dobrého. Zkusme to, třeba to k něčemu bude, protože obecně
platí, že když se nedělá nic, tak není nic.
Rádi bychom proto všechny pozvali na oslavu křesťanských velikonoc do farního kostela v Drahanovicích, protože
účastnit se obřadů Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i Bílé
soboty je možné opravdu jen o Velikonocích. Dále na Bílou
sobotu může každý od 12-ti hodin navštívit Boží hrob, taktéž
ve farním kostele, který se nachází v místě, kde si většina
z nás o vánočních svátcích prohlíží místní farní Betlém, ale
tento Boží hrob již není v takovém zájmu, což je možná
škoda.
A co nás čeká dále v době velikonoční? Proběhnou dvě
hodové mše svaté v měsíci květnu, jedna ve Střížově a druhá
ve Lhotě pod Kosířem. Patrona hasičů sv. Floriána oslavíme
3. května mší svatou v kapli Panny Marie Růžencové
Milí čtenáři,
dovoluji si Vám a všem Vašim blízkým popřát požehnané
a radostné prožití velikonočních svátků a celé velikonoční
doby L. P. 2014.
Ať soustředěné a pokojné prožití velikonočních svátků nám
dává sílu ke zvládnutí všech situací i obtíží, kéž
Zmrtvýchvstalý Kristus je pro nás stálým vzorem v bolestech
i v radostech našeho společenství.
P. Jan
administrátor Římskokatolické farnosti Dtrahanovice
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v Ludéřově a 17. května budeme putovat do olomoucké
katedrály, kde proběhne pouť děkanátu za obnovu rodin.
V neděli 18. května je možné si udělat procházku ke kapličce
Panny Marie Lurdské na Kosíři, kde bude májová pobožnost,
které se v hojném počtu každoročně zúčastňují obyvatelé
vesnic právě kolem nejvyššího hanáckého vrcholu.
V měsíci květnu je dále ve farnosti naplánované první
svaté přijímání a v měsíci červnu dětský výlet, nejen pro děti,
ale v případě zájmu i pro jejich rodiče. V červenci oslavíme
patrona našeho farního kostela sv. Jakuba Staršího a máme
v úmyslu právě o hodovém víkendu uctít památku obětí
1. světové války u Pomníku Obětem 1. světové války v obci
Drahanovice. Důvodem je, že právě letos, přesně 28. července uplyne 100 let od začátku této války a určitě by nebylo
důstojné, zapomenout na 25 padlých mužů z naší obce, kteří
v 1. světové válce položili svůj drahocenný život.
Přejeme všem občanům, radostné, požehnané a obohacující prožití nejen velikonočních svátků, ale i celé doby velikonoční.
Za Pastorační radu farnosti Drahanovice
Ing. Leoš Hausknecht
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Pořad svátečních a mimořádných bohoslužeb a obřadů v době velikonoční
čtvrtek 17. dubna 2014 farní kostel v Drahanovicích
ZELENÝ ČTVRTEK
pátek 18. dubna 2014 farní kostel v Drahanovicích
VELKÝ PÁTEK
sobota 19. dubna 2014 farní kostel v Drahanovicích
BÍLÁ SOBOTA
neděle 20. dubna 2014 farní kostel v Drahanovicích
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
sobota 3. května 2014
kaple Panny Marie Růžencové v Ludéřově
sobota 17. května 2014
katedrála (dóm) svatého Václava v Olomouci
neděle18. května 2014
kaple Panny Marie Lurdské na Kosíři
sobota 31. května 2014
kaple Navštívení panny Marie ve Střížově
nedělě 1. června 2014
kaple Panny Marie Pomocnice ve Lhotě pod Kosířem

mše svatá
večerní obřad Zeleného čtvrtku
16:00 Křížová cesta
17:00 Velkopáteční obřady
12:00 – 17:00 Adorace u Božího hrobu
18:00 Velikonoční vigilií na Bílou sobotu
7:30
slavnostní mše svatá
17:00

9:00

mše svatá ke cti sv. Floriána

15:00 – 19:00 Pouť děkanátu Olomouc za obnovu rodin
a kněžská povolání
15:00 Májová pobožnost
16:00
16:00

hodová mše svatá
svátek Navštívení Panny Marie
hodová mše svatá
slavnost Nanebevstoupení Páně

Z mateřských škol
Tak to je naše opravená školka. Září barvami venku i
uvnitř jako úsměvy našich spokojených dětí a je v ní teploučko a útulně.
Už jsme ji otestovali a dobře se nám v ní pracuje. Všem,
kdo se na tom podíleli patří náš dík.
Interiér školky si stále zvelebujeme pokojovými rostlinami, vitrážemi na sklo a především dětskými pracemi.
Dřevěné špalíčky, zbytky tapet, lýka, dýhy, hoblin, papíry
různých druhů, látky, ruličky a kalíšky od všeho možného
i gramofonové desky apod. jsou pro nás výzvou na výtvarná
díla, kterými si pak školku zdobíme.
Každý, kdo k nám přijde, (ať už je to maňáskové divadélko „Sluníčko“ nebo jen návštěvník, který k nám nakoukne a
většinou přinese pro děti sladkost, či hračku) je překvapen
příjemnou změnou.
Teď už netrpělivě čekáme na teplejší počasí, kdy odložíme
bundy a otestujeme tu krásnou rovinu našeho nového chodníku na koloběžkách. Škoda jen, že už jich máme tak málo.

Ze života mateřské školy
I zaměstnanci MŠ Ludéřov odvedli
za uplynulý rok spoustu práce a poděkování patří především rodičům dětí,
které MŠ navštěvují. V závěru roku se
nám podařilo zorganizovat poprvé
Zahradní slavnost, kde byli slavnostně
pasováni předškoláci na „školáky“.
Děti velmi potěšil skákací hrad, který
měli po celé odpoledne zdarma k dispozici a náležitě si to užily. Též Bubnování s manželi Kratochvílovými bylo
úžasné, sluníčko nám celé dopoledne
krásně svítilo a mohli jsme bubnovat
na zahrádce. Pozvání přijala i MŠ
Drahanovice.
Během letních prázdnin proběhla
revitalizace vnitřních prostor školky,
v celé budově byla vsazena nová plastová okna, obrousily se parkety ve třídě,
byl zakoupen nový nábytek a vyměněn
koberec v místnosti určené k odpočinku

Každopádně jaro je tady a my, pracovnice a děti z MŠ
v Drahanovicích, přejeme všem hodně sluníčka, úsměvů
a přijďte se podívat až budeme hrát již tradičně divadlo.
Tentokrát to bude pohádka „Naši broučci“.
Antlová, MŠ Drahanovice

dětí. Celkovou úpravu završila výmalba
prostor mateřské školy. Společně s rodiči se vše zvládlo a děti mohly nastoupit do upraveného prostředí.
Od října probíhají v MŠ kroužky –
keramický a anglický a od ledna se děti
zúčastňují předplavecké výuky v Aquaparku Olomouc. Jeden žáček letos zkusil i lyžařský výcvik v Hrubé Vodě. Děti
mají možnost opravdu velkého a pestrého vyžití, poznávají co nejvíce věcí a
jsme rádi, že i když jsme vesnická mateřská škola, rozhodně nejsme pozadu.
To dokazuje i spolupráce se školkami a
školami z EU v rámci e Twinningových
projektů, kde naše školka získala i certifikát Quality Label a děti získaly spoustu zkušeností spolu s kamarády z jiné
země.
Před vánočními svátky děti ukázaly
na Mikulášské besídce svým rodičům
jak jsou šikovné. Překvapení na konci
představení čekalo nejen na děti, ale i na

jejich rodiče. S nadílkou přišel opravdový Mikuláš s andělem i čertem.
Mateřská škola v Ludéřově spolupracuje s OÚ Drahanovice a aktivně organizuje část kulturního programu při akci
Vítání občánků. Děti přednáší něžné
kolíbačky v hanáckých krojích.
Tradiční maškarní karneval organizovaný s rodiči dětí navštěvující mateřskou školu se letos velmi vydařil. Jedna
maska byla krásnější než druhá, děti
i dospělí se bavili celé odpoledne. Letošní novinkou byla „židličkovaná“ pro
tatínky a pro maminky zase nafukování
balonků. Všichni se bavili a snad se
alespoň na chvilku vrátili do dětských
let.
Minimálně jednou za měsíc navštívíme divadelní představení, koncert nebo
výstavu, děti se vždy velmi těší a nemohou se dočkat další akce.
Naše školička se aktivně zapojuje do
recyklace starého papíru a plastových
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víček. Děti vnímají přírodu a její ochranu jako důležitou součást svého života.
V tom nám pomáhá i výuka k ekologii,
kdy se ve školce dlouhodobě sbírá starý
papír.
Finanční prostředky získané prostřednictvím sběru papíru a karnevalu
vkládají rodiče jako sponzorský dar
mateřské školce – jsou použity právě na
úhradu všech divadel, představení,
výletu, hraček.
Nyní ve spolupráci s MŠ Drahanovice připravujeme školní výlet do
Mladečských jeskyní. Také se 13. června podruhé rozloučíme s předškoláky,
na Zahradní slavnost se už všichni
velmi těšíme. V letošním roce Den
matek oslavíme u Černé věže, kde Vás
všechny moc rádi uvidíme a ukážeme,
jak jsme šikovní…
MŠ Ludéřov

Duben 2014

Tradiční maškarní karneval

Zahradní slavnosti

Bubnování s manželi Kratochvílovými

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE.
O spolkové činnosti našeho dobrovolného hasičstva jsem
Vás naposledy informoval na konci loňského roku. Na začátku tohoto roku proběhly u všech sborů především výroční
valné hromady, kde se hodnotila práce sborů za uplynulý rok
a sestavovaly plány na rok nový. Tato jednání byla u všech
velmi dobře připravena po všech stránkách. Jako každý rok
naše „výročky“, kromě významných hasičských činovníků,
navštěvují i delegace okolních sborů. Výroční valnou hromadu Okrsku Drahanovice navštívila starostka Okresního sdružení hasičů ČMS Olomouc, starosta okresního sdružení
Prostějov a náměstek Krajského sdružení hasičů v jedné
osobě a dále starostové tří sousedních okrsků. Velkolepá
účast, při které byla vyhodnocena i celoroční soutěž
o Putovní pohár okrsku Drahanovice. Ten už poněkolikáté
vyhrál SDH Ludéřov.
Ludéřovští 11.1. uspořádali hasičský ples s velkou účastí
a takto se plesalo i ve Střížově první sobotu v březnu. Oba
plesy měly dobrou úroveň a především organizátory určitě
potěšil velký zájem veřejnosti. Mladí hasiči pořádali dne
8.3.2014 v sále KD v Ludéřově námořnickou - pirátskou
párty. Její výtěžek stejně jako výtěžek z Hippies párty, konané dne 27.12.2013 bude použit na financování nové sportovní
stříkačky pro potřeby soutěžních družstev, která bude stát
215.000,-Kč.
Celkem nezvykle teplé zimy využily sbory pro brigádnic-

Stavba kiosku

ké práce, údržbu techniky, zbrojnic a kluboven. Drahanovští
vykopali přípojku pro plynové potrubí k ČB kostelu vedle
zbrojnice a intenzivně připravují své sportovní zázemí Za
kapličkou v Drahanovicích. V březnu zde postavili kiosek
a vybetonovali podlahu, upravovali trávník a připravovali
překážky na trénink disciplín hasičské soutěže. Hasiči ve
Střížově pokáceli suché stromy v parku za kulturním domem,
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které nahradí výsadbou stromů nových. A samozřejmě zahájili přípravu tohoto areálu na letní sezónu, stejně jako SDH
Ludéřov ve Vale. Ti si tuto práci vylepšili uspořádáním zabíjačky. Potěšili tak sebe, ale i další účastníky a navíc zbude i
na občerstvení při oslavách svatého Floriána 3. května 2014.
Ano, již v tuto dobu se na oslavu sbor začal připravovat.
Letos bude dokonce s mezinárodní účastí, neboť tato akce
byla zařazena do programu dotačního projektu Státního zemědělského intervenčního fondu. Do něj je zapojen kromě regionu Haná region Bystřička a jeden region ze Slovenska. Slovenští hasiči s námi půjdou v průvodu, budou soutěžit a je pro
ně připravován hasičský workshop. Název dotačního programu „Dobrovolní hasiči - historie a budoucnost“ dává tušit, že
se jedná především o podporu činnosti mladých hasičů, zapojování a získávání mládeže do sborů. U našeho okrsku, jak je
známo, máme zatím dvě družstva mládeže (SDH Drahanovice a SDH Střížov) a ty se do programu již zapojují.
Jednou z oblastí datace je rovněž podpora mladých kolektivů věcnou výbavou. Je možnost tak získat nové přilby,
překážky, hasičské nářadí a podobně. Jak jsem již předeslal,
předpokladem k získání výbavy je aktivní účast a zapojení do
programu. Tedy do soutěží hasičské ligy, workshopů, dnů
dobrovolných hasičů, společného tábora pro děti a dalších,
které tvoří páteř dotačního programu. Osobně, jako člen
realizačního výboru této dotace, jsem byl účasten velké soutěže hasičské mládeže uvedených regionů v hasičském sportu
na Slovensku. Mládež našeho okrsku zde bohužel nebyla, ale
již v této době obě družstva trénují na připravovanou soutěž
hasičské ligy 26. 4. v Pěnčíně. Tak jim držme palce!
Ještě pár slov o naší hasičské mládeži. Pravidelně probíhají schůzky, na kterých se pilují dovednosti potřebné do celostátní soutěže Plamen a trénují na první jarní soutěže.
Střížovským byla obcí přidělena klubovna v KD Střížov,
a tak i zde se pracuje na jejím zvelebení.

Střípky z dějin obce
V posledním vydání zpravodaje jsme se dozvěděli
mimo jiné také některé informace o obci a tvrzi ve
středověku. Nezbývá nám proto nic jiného než pokročit v našem příběhu do dalšího období – tedy raného
novověku.
Jak již víme, roku 1480 si na zemském soudě stěžoval Kryštof z Pěnčína, že mu Jan ze Železné drží tvrz
v Drahanovicích a nemá na ni právo. Stížnost se potkala s úspěchem, a proto mohl Kryštofův dědic Jindřich
z Pěnčína roku 1497 prodat vesnici s tvrzí bratrům
Alešovi, Mikulášovi a Janovi z Vrahovic. Jednomu
z nich, Mikulášovi, se podařilo postupně získat celý
majetek pro sebe, protože ho v roce 1520 prodal
Martinu ze Stvolové. V zemských deskách je doslovně
uvedeno, že se předává: „tvrz a ves Drahanovice s rolí
oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s pastvinami, s pastviščemi, s vodami tekúcími
i netekúcími, s jezery, s mlýny, s mlýništěmi, s potoky,
s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly, s hony,
s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak úplně, jakž to zboží
od staradávna jest vysazeno a ve svých hraniciech
náleží“. Rod rytířů ze Stvolové pak vesnici s tvrzí držel
až do onoho slavného povstání protestantů proti katolickému císaři, které tak neslavně vyvrcholilo na Bílé
Hoře. Tehdejší majitel Drahanovic Vratislav Bernard
II. ze Stvolové se nějakým způsobem provinil proti
císaři. Dosud se mi nepodařilo zjistit, co přesně spáchal, avšak k zabavení majetku stačilo poměrně málo.
Důvodem mohla být přísaha věrnosti povstalcům nebo
nějaký způsob výpomoci pro novou vládu. Jisté je, že
Vratislav Bernard rozhodně nebyl jednou z vůdčích
osobností povstání a jeho role nebyla nijak zásadní.
Poté, co povstání ztroskotalo, rytíř z Drahanovic pře-
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Námořnická - pirátská párty
A zpět k našim sborům. Jistě jste již v některých částech
obce zaregistrovali, že hasiči organizují sběr starého železa.
Vždy je z toho nějaký peníz, který využijeme pro naše akce.
V tomto období naše jednotky zasahovaly dvakrát. JPO
Drahanovice v neděli 16. 3. v objektu zemědělského družstva
odstraňovala větrem utržený střešní plech z elektrického
vedení. JPO Ludéřov pomáhala v sobotu 29. 3. vyprostit
koně, po pádu z mostku do potoka v Kníničkách. Koně se
podařilo postavit na nohy a mohla tak pokračovat slavnostní
jízda kočáru po regionu.
Vždy v tuto dobu naše jednotky připravují techniku,
výstroj a výzbroj na letní sezónu, pracují na svých zbrojnicích
a klubovnách, kde se připravují na zahájení sportovní sezóny. Přeji všem sborům, aby se jim ve všem dařilo, bylo co
nejméně zásahů a co nejvíce vítězství v hasičských soutěžích.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu k pomoci!
Ing. František Faltýnek, (náměstek okrsku SDH Drahanovice)
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vlékl kabát. Přestože ho císař potrestal
zabavením veškerého majetku, který
v té době kromě Drahanovic obsahoval
také dům v Olomouci, stal se členem
konfiskační komise. Takové komise
měly za úkol odhadovat ceny povstalcům zabavených majetků. K nanejvýš
paradoxní situaci, že by si Vratislav
Bernard sám odhadoval majetek, o
který přišel, ale nedošlo. Komise, které
byl členem, Drahanovice neodhadovala. Poslední drahanovický rytíř ze
Stvolové nepochybně doufal, že se mu
podaří zachránit si své statky. K ničemu
takovému ale nedošlo. Drahanovice tak
v říjnu roku 1625 získala Karolína de
Austria, vdova po hraběti z Contecroy a
nemanželská dcera po císaři Rudolfovi.
Vraťme se nyní k působení rodu ze
Stvolové v naší obci. Právě s tímto
rodem se totiž pojí renesanční přestavba
jak tvrze, tak kostela sv. Jakuba
Většího. S nástupem palných zbraní
ztratila naše tvrz nejpozději na počátku
16. století svou fortifikační úlohu a do
budoucna tak mohla posloužit maximálně jako skrýš před lupiči nebo
naštvanými poddanými. Již na sklonku
předchozího století si začala bohatá
moravská šlechta svá dosud nepříliš
pohodlná sídla přebudovávat v novém
duchu a ve svých aktivitách pokračovala po celé 16. století. Jako příklad můžeme uvést přeměnu hradu v Tovačově na
zámek, který byl svými majiteli neustá-

le přestavován. Rytíři ze Stvolové se
sice zdaleka nemohli měřit s takovými
rody, jako byli například Pernštejnové
vlastnící několik desítek vesnic, přesto
se ale snažili následovat jejich příklad
a přeměnit své sídlo podle svých
poměrně skromných možností.
Jak přesně probíhala rekonstrukce
tvrze, nejsme schopni zachytit. Je možné, že k drobným úpravám došlo již
v první polovině 16. století. Hlavní
změny ale potkaly rytířské sídlo těsně
před rokem 1567. Dokončení rozsáhlé
rekonstrukce nám totiž připomíná rytý
letopočet 1567 s reliéfním znakem Jana
ze Stvolové ve čtvrtém podlaží Černé
věže. Jakým způsobem se změny podepsaly na tvrzi jako celku, nevíme. Je
dost možné, že došlo k přestavbám
i jiných budov, které se nám však nedochovaly. Změny proto můžeme demonstrovat pouze na Černé věži, u které
došlo k plnému zobytnění. Původní
nepřístupnost věže byla odstraněna
výstavbou kruhového šnekového schodiště na jižní straně, které z poloviny
vystupuje z hmoty stavby a je opatřeno
menšími obdélnými okny. Nově se
vytvořily konstruktivně pevné stropy,
které nahradily trámové průlezné strůpky. Ve čtvrtém podlaží vznikla osmidílná žebrová klenba gotického charakteru, která však postrádá nosnou konstrukci a pouze ji napodobuje. Právě
v místě protnutí žeber je umístěn osmi-

boký pískovcový svorník s výše zmíněným reliéfním znakem. Páté a nově
zvýšené šesté podlaží obdrželo trámové
stropy. Prostor v jednotlivých místnostech se rozšířil odbouráním části zdiva.
Za hlavní důkaz ústupu fortifikační funkce věže do pozadí považuji prolomení
oken s dodatečně upraveným ostěním
na všechny světové strany. Pouze ve
třetím podlaží okna nevznikla, snad aby
se zmenšila možnost případného vloupání. Můžeme rovněž počítat se zazděním tehdejších střílen. Změnil se také
vnější vzhled věže. Fasádu pokrylo
diamantové sgrafito – tedy jemné mřížkování černobílých sgrafit s bílými základními pásky a výplněmi a s černými
meziplochami. K jistým změnám došlo
také v areálu kostela sv. Jakuba Většího,
v jehož blízkosti byla postavena renesanční zvonice. Náhrobky za kostelem,
které všichni dobře známe, pocházejí
také z tohoto období. Mimo jiných zde
odpočívá také hlavní iniciátor těchto
změn – Jan Drahanovský ze Stvolové.
Zatímco investora známe, stavebníky
nikoliv. Předpokládá se však, že přestavba je dílem stavebního cechu, který
v tomto období putoval po regionu.
Napovídají tomu podobné prvky na
jiných stavbách zrekonstruovaných
zhruba v téže době. Jako příklad uveďme téměř totožná sgrafita na zámku
v nedalekých Haňovicích.
Roman Paulo ml.

nabízíme:
l
Zhotovení kanalizačních přípojek
l
Zhotovení přístupových komunikací
l
Prodej kanalizačního potrubí KG včetně šachet
Čecháček Vlastislav
l
Zemní a stavební práce
Ludéřov 123
l
Pronájem stavebních strojů
tel. 602 784 319
l
Dopravu stavebního materiálu
email: cechacekvlastislav@atlas.cz

Obec Drahanovice

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

PRONAJME NEBYTOVÉ
PROSTORY
k provozu prodejny potravin
v části obce Střížov
informace na tel. čísle

724 178 501

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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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ

POZEMEK PRO PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

PRODEJNA POTRAVIN

POZEMEK PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

POZEMEK PRO BYTOVÉ DOMY

ETAPA DRUHÁ

POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

ETAPA PRVNÍ

POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

POZEMKY K PRODEJI
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