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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím na
konci krásného léta, každým z Vás
snad podle představ prožitého, které
nám poskytlo krásné teplé ale i vlhké
počasí.
Celé období od vydání posledního
zpravodaje bylo věnováno dokončení
výběru dodavatele naší největší investiční akce ,,ČOV a stoková síť Drahanovice“. Hodnotící komise vydala dne
15.4.2014 ,,Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ ve které byla po vyřazení nejlevnější nabídky, (tato nedodržela zadávací podmínky) doporučena
zastupitelstvu obce jako nejvýhodnější
nabídka „Sdružení Drahanovice - ČOV
a stoková síť 2013“ vedoucí partner
sdružení INSTA CZ s.r.o. s částkou
137.260.774,- bez rezervy a DPH. Dne
28.4.2014 po seznámení se se zprávou
hodnotící komise, potvrdilo zastupitelstvo obce Drahanovice návrh hodnotící
komise a rozhodlo, že nejvýhodnější
(vítěznou) nabídkou, splňující nejlépe
hodnotící kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka uchazeče ,,Sdružení Drahanovice - stoková síť 2013“
vedoucí partner sdružení INSTA CZ
s.r.o. Tato byla s rozhodnutím seznámena a vyzvána k předložení smlouvy
o dílo.
Dne 2.5. jsme jako zadavatel obdrželi námitku proti vyloučení od sdružení ,,Drahanovice - Tenza, MBM, RI“,
kterou jsme zamítli. Dne 26.5.2014
zahájil ÚOHS na podnět navrhovatele
,,Drahanovice - Tenza, MBM, RI“
správní řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele. Toto přezkoumání je vždy
dlouhodobější záležitost a to hlavně
z důvodu dodržení zákonných odvolacích lhůt. Úřad ochrany hospodářské
soutěže vydal dne 30.7.2014 rozhodnutí s tímto zněním:
,,Úřad přezkoumal na základě ustanovení §112 a násl. zákona případ ve
všech vzájemných souvislostech, a po
zhodnocení všech podkladů, zejména

dokumentace o veřejné zakázce, stano- Opětovně proto žádám o tolerantnost a
visek účastníků řízení a na základě spolupráci. Přispějme všichni svým
vlastního zjištění konstatuje, že zadava- přístupem k čisté Zlaté stružce,
tel obec Drahanovice postupoval v sou- Drahanovicím, Ludéřovu, Střížovu
ladu se zákonem, pročeš návrh navrho- i Kníničkám.
Projektová dokumentace přípojek je
vatele Zamítá.
Po obdržení tohoto rozhodnutí bylo již zpracována a po konzultaci s Vámi
v co možno nejkratší zákonné lhůtě je průběžně předávána na stavební úřad
svoláno zastupitelstvo obce, které dne k vydání územního souhlasu.
Druhou velkou investicí, která bude
14.8.2014 schválilo smlouvu o dílo
s vybraným sdružením a pověřilo mě financována z velké části prostředky
jejím podpisem. Tím bylo možno sta- z EU a to z regionálního operačního
novit den zahájení největší investiční programu, je rekonstrukce českobratrstavby v historii obce Drahanovice ského kostela a zahrady v jeho okolí,
která je dle projektu stanovena na
a tím byl stanoven den 1.9.2014.
Smlouva o dílo čítá 26 stran a 4 pří- 5.313.862,- Kč a dotace je předpoklálohy pro Vaši informaci uvádím to daná v částce 4,5 milionu. Vznikne zde
,,Galerie U kalicha“. V součastné době
nejdůležitější:
je dopracovávána projektová dokumenCena celkem bez rezervy a DPH:
tace pro zadání stavby a následně bude
137.260.774,32 Kč.
proveden výběr dodavatele, celá akce
Rezerva ve výši 9,93%
musí být dokončena do 30.6.2015.
13.629.994,89 Kč
Právě probíhá osazení nových hraCena celkem včetně Rezervy a DPH:
cích prvků a úprava zahrady v mateřské
182.557.830,74 Kč
škole v Drahanovicích a ukončení je
Termín dokončení: 31.7.2015.
Předpoklad výše dotace cca 125 milio- smluvně uzavřeno do 30.9.2014. Nánů korun, DPH je uznatelný náklad klady jsou stanoveny na 570.000,- Kč
a dotace z ministerstva místního rozvoa bude vrácen obci.
Podpisem smlouvy o dílo a zaháje- je bude činit 400.000,- Kč.
Také dotace na zpracování nového
ním stavby byla úspěšně zakončena
pětiletá práce na zajištění všech souhla- územního plánu je již po všech kontrosů, povolení, zpracování několika stup- lách a 380.000,- Kč bylo již připsáno na
ňů projektové dokumentace, výkupu náš účet. Protože s těmito prostředky
nebylo v rozpočtu počítáno, bude snapozemků a vyřešeni vlastnických
vztahů, zajištění finančních prostředků jak z MŽP –
OPŽP, tak i vlastních zdrojů a výběru dodavatele.
Děkuji touto cestou
všem zainteresovaným na této přípravě a moc bych si
přál, aby vlastní
realizace této naší
největší stavby
proběhla bez větších problémů a se
vzájemným pochopením stavbařů a Starosta obce při podpisu smlouvy o dílo
“Drahanovice ČOV a stoková síť”
nás občanů obce.
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hou ještě stávajícího zastupitelstva přidělit tyto prostředky na výměnu oken
v Základní škole v Drahanovicích.
Také zasíťování a postupný prodej
pozemků v časti Drahanovice ,,Za
kapličkou“ probíhá podle našich představ. K hranicím pozemků je již přivedena elektřina, plyn, voda a do zimního
období bude zhotovena obslužná komunikace. Na programu zastupitelstva
obce v září bude zahájen prodej pozemků.
Vážení spoluobčané, od posledního
vydání zpravodaje proběhlo v naší obci
mnoho krásných kulturních, společenských i sportovních akcí, které není
možné zde všechny vyjmenovat. Ať už
je pořádala obec nebo složky v naší
obci, podílelo se na jejich realizaci a
průběhu mnoho z Vás. Dovolte, abych
Vám všem za tuto hodnotnou práci pro
obec z celého srdce poděkoval.
Vzpomeňme na týmovou práci při
Pohádkové věži a vsi v Drahanovicích
a všechny ty nadšené dětské obličeje,
které nám byly odměnou. Oslavu sv.
Floriána, která letos překročila nejen
hranice regionu, ale celé republiky
když spojila naše hasiče ze Slovenskými. Tuto, velice krásně podpořilo
občanské sdružení ,,U nás“. Všimli jste
si čistějšího okolí myslivecké chaty
v Ludéřově? Občanského sdružení
,,U nás“ spolu s myslivci a vedením

obce se přičinilo, aby se zde lépe žilo.
S končícím volebním obdobím bych
také rád poděkoval všem zastupitelům,
kteří jsou zapojeni do práce pro obec
a to hlavně jako představitelé společenských složek, také všem radním za
jejich pravidelnou a příkladnou docházku a aktivitu v práci, poděkování patří
všem členům výborů a komisí včetně
SPOZ. V neposlední řadě pak děkuji
pracovnímu kolektivu obecního úřadu.
Po celé volební období jsem se snažil
navštěvovat všechny valné hromady
a komunikovat se složkami. Vyslechnout jejich problémy a snažit se jim
pomoci. Jsem přesvědčen, že jsou mezi
vedením obce a všemi složkami v této
době nastaveny velice přátelské, konstruktivní vztahy, ve kterých bych
s Vaším souHLASEM rád pokračoval.
Po celou dobu volebního období jsem
starostoval v duchu spravedlnosti,
objektivity a transparentnosti. Starosti
jsem bral jako výzvu dne pro niž jsem
druhého dne hledal řešení. To jsou však
moje slova, která jsem sám ne vždy
mohl podložit očividnými činy. Přišel
jsem tedy k myšlence iRatingu, hodnocení obcí na základě jejich ekonomických výsledků. Z 6 500 hodnocených
obcí v ČR jsme se s výsledkem hodnocení B+ zařadili mezi 600 nejlépe hodnocených obcí. (Certifikát i informační
tabulka jsou součástí mého článku).

Pietní vzpomínka obětem 1. světové války

VOLBY
do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu ČR
10. a 11. října 2014
pátek od 14.00 do 22.00 hodin
sobota od 08.00 do 14.00 hodin
okrsek č. 1 Drahanovice
OÚ Drahanovice čp. 144
okrsek č. 2 Ludéřov
MŠ Ludéřov čp. 78
okrsek č. 3 Střížov
okrsek č. 4 Lhota p/K

– zasedací místnost
– obřadní místnost
– Kulturní dům Střížov čp. 79
– místnost obecního rozhlasu
Lhota p/K čp. 30
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Společně s každoročním výrokem „Bez
závad a nedostatků“ od kontrolního
oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, mě tyto výsledky těší
a prostřednictvím našeho zpravodaje
chci potěšit i Vás. To vše dokazuje, že
i v této oblasti vedení obce společně
s obecním úřadem, v uplynulém volebním období dosáhlo výborných ekonomických výsledků.
Přátelé, končí volební období 4 roků,
kdy jsem s nejlepším vědomím a svědomím vykonával poslání, které jste mi
11.11.2010 svěřili. 10. a 11. října přistoupíme k volebním urnám a zvolíme
nové zastupitelstvo obce na další čtyři
roky. Přeji nám všem, aby se nově zvolení zastupitelé a po té nově zvolené vedení obce, chovalo a pracovalo odpoědně, smysluplně, konstruktivně, ekonomicky a úspěšně spolupracovalo se
všemi složkami v obci, také s Mikroregionem Kosířsko a Regionem Haná.
Na našich zaregistrovaných kandidátních listinách je celkem 60 kandidátů.
Vyberte tedy zodpovědně svého favorita, jehož zásluhou bude naše obec
i nadále vzkvétat.
Pro všechny seniory mám závěrem
pozvání, na naše setkání seniorů pod
Černou věží, tentokrát s paní Haničkou
Maciuchovou. Uděláte si v neděli 31.8.
v 15.00 čas?
Ivo Richter, starosta
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INTERPRETACE IRATINGOVÉHO HODNOCENÍ OBCE
Ratingový
Hodnocení
stupeň

Popis

A

Bez rizika

Posuzovaná obec velmi výrazně převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající
finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

B+

Téměř bez
rizika

Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční
stabilitu, která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

B

Velmi nízké
riziko

Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční
stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.

B-

Nízké riziko

Posuzovaná obec je v rámci srovnatelných subjektů průměrná. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou
finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

C+

Střední
riziko

Posuzovaná obec je v rámci srovnatelných subjektů mírně podprůměrná. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje
sníženou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího
rozvoje.

C

Vyšší riziko

Posuzovaná obec je v rámci srovnatelných subjektů podprůměrná. Ekonomické ukazatele prokazují sníženou finanční stabilitu a okolní prostředí a zhoršené ekonomické podmínky regionu mohou negativně ovlivnit další rozvoj.

C-

Vysoké
riziko

Posuzovaná obec je v rámci srovnatelných subjektů velmi podprůměrná. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje
nedostatečnou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají určité předpoklady dalšího rozvoje.

Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 18. 10. 2014.
od
8.00 do
8.30
Lhota (u kulturního domu)
od
8.35 do
9.30
Drahanovice (u školy)
od
9.35 do 10.30
Drahanovice (cukrovar)
od 10.40 do 11.00
Střížov (u kulturního domu)
od
11.10 do 12.00
Ludéřov (dvůr)
od 12.05 do 12.30
Kníničky (u kapličky)
Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky, štětce a nádoby
se zbytky barev, ředidla, mořidla, textilie znečištěné např. oleji nebo barvou, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky
proti škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry, staré
léky a léčiva, zbytky asfaltu, spreje, televizory, lednice, mrazáky, rádia
a další, zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky, linolea, odpadní plasty
(PVC, igelity), koberce, textil, obuv, umakarty a ostatní podobné odpady.
Poznámka: odpad přinášejte na uvedená stanoviště ve vyhrazenou
dobu, kde jej od Vás odeberou pracovníci odborné firmy!

Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených
termínech bude vybírat
poplatek za stočné pro rok
2014.
Drahanovice,
kancelář
obecního úřadu

pondělí 15. 9.
08.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Ludéřov
úterý 16. 9.
místnost rozhlasu 14.00 – 14.35 hod.
Střížov
kulturní dům

úterý 16. 9.
14.40 – 15.15 hod.

Lhota p/K
čtvrtek 18. 9.
místnost rozhlasu 14.40 – 15.15 hod.

Oznámení občanům. Opět apelujeme na občany, aby pytle s plasty a tetrapaky odevzdávali na sběrná místa max. 2
dny dopředu. Všichni obdrželi svozový kalendář a v obecních vývěskách jsou termíny svozu také uveřejněny. Pohozené
pytle po odvozu svozovou firmou nepřispívají k pěknému vzhledu obce, to ale některým občanům očividně nevadí.

PRÁCE RADY OBCE
l
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.
l
Rada se za uplynulé období sešla celkem 12 krát, vždy byla unášeníschopná.
Všechna jednání řádně připravoval

v období od 24. března do 4. srpna 2014.

starosta společně s místostarostou.
DUBEN
Rada schválila:
l
Účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Drahanovice.
l
Stanovení poplatku za odvoz popelnice na rok 2014 pro právnické osoby –
80,- Kč/za nádobu

l
Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení licence pro společnost VydosBus a.s. na lince Velké Opatovice – Jevíčko – Konice - Olomouc.
l
Záměr pronájmu pozemku p.č. 50/1,
k.ú. Ludéřov na základě žádosti manželů Menšíkových, Ludéřov 82. Celková
plocha pozemku činí cca 121 m2.
l
Cenovou nabídku společnosti Elek-
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trozvon, Boleslavova 17, Olomouc na
montáž elektrického zvonění na kapličku v části Střížov. Celková cena činí
33.626,- Kč.
Vzala na vědomí:
l
Nabídku odkupu pozemků UNIAGRIS a.s. Pěnčín.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na akci: Veřejná zakázka „Obec
Drahanovice – ČOV a stoková síť.“
KVĚTEN
Rada schválila:
l
Cenovou nabídku na rozdělení
pozemků pro výstavbu RD Za kapličkou předloženou společností –
Geodetická kancelář Ing. J. Kirnerová,
Určice 106. Měření a vyhotovení GP
42.000,- Kč, úprava projektu dle současné situace. Starosta pověřen radou
k jednání a podpisem smlouvy o dílo.
l
Záměr odprodeje obecních pozemků
p.č. 208/5, 208/6, 208/7, 208/8, k.ú.
Drahanovice, na základě žádosti Mgr.
Aleny Kovaříkové, Drahanovice 84
l
Směrnice č. 1/2014 – schválení účetní uzávěrky.
l
Smlouvu o výpůjčce předmětů lužické kultury a archeologické vykopávky
do expozice Černé věže od Květoslava
Pytlíčka, Vodní 71, Senice n.H, celkem
12 předmětů. hodnota 6.000,-Kč,
výpůjčka do konce roku 2014.
l
Žádost Soni Holkové, Okrouhlá 20,
Brno o územní souhlas o vybudování
dřevěného oplocení pozemků 250/17,
250/62, 775/4, 100/105, k.ú. Drahanovice.
l
Pronájem nebytových prostor –
pohostinství v KD Střížov stávajícímu
nájemci Ireně Krylové, Střížov 16 na 3
roky za stávajících podmínek
l
Odkoupení parcely p.č. 305/3, k.ú.
Lhota p/K o výměře cca 1.332m2. Rada
pověřuje starostu zajistit zpracování
znaleckého posudku za účelem odkoupení.
l
Žádost Dospivové Hany, Kníničky
24 o posouzení obecní komunikace p.č.
1139, k.ú. Ludéřov - bude provedena
změna v ÚP na komunikaci jednopruhovou s výhybnou, protože je splněna
reálná délka komunikace cca 40 m.
l
Oslovené 3 společnosti na akci
„Obnova herních prvků v zahradě MŠ
Drahanovice“. Investol s.r.o. Bukovany
4; Hřiště s.r.o., Příkop 838/6 Brno;
Machovský mapy s.r.o. Boční 551
Velký Týnec. Výběrová komise: členové rady.
Vzala na vědomí:
l
Prodloužení lhůty k dodání materiálů
pro vydání rozhodnutí ČOV - stoková
síť.
l
Sjednocení dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje do jednoho celku.
l
Rozhodnutí regionální rady – o
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schválení Dotačního projektu „Galerie
U kalicha“ k dalšímu dopracování.
l
Zápis o výsledku veřejnoprávní
kontroly obce společností ON-OK
Libina s.r.o.
l
Zpráva o výsledku hospodaření obce
za rok 2013.
l
Rozhodnutí o námitkách „ČOV –
stoková síť“. Námitce stěžovatele se
nevyhovuje.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Závěrečný účet obce za rok 2013 –
schválit bez výhrad.
ČERVEN
Rada schválila:
l
Žádost manželů Novotných, Drahanovice 129 o vyjádření k novostavbě
RD.
l
Rozpočtové opatření č. 2.
l
Veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby 1. administrace a TDI, oslovení
zájemci a složení výběrové komise.
l
Veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby PDSP a autorský dozor.
l
Výběr dodavatele Obnova herních
prvků v zahradě MŠ Drahanovice Machovský mapy, s.r.o., Boční 551,
Velký Týnec, cena 570.861,67 Kč včetně DPH.
l
Výběr dodavatele – PDSP - autorský
dozor na akci „Galerie U kalicha“ Ing. arch. Iveta Trtílková, nejnižší nabídková cena, 144.000,-. Kč bez DPH,
tj. 174.240,- Kč s DPH.
l
Výběr dodavatele – Administrace
veřejné zakázky TDI na akci „Galerie U
kalicha“ - Jaroslav Zouhar, nejnižší
nabídková cena, 78.000,- Kč bez DPH,
tj. 94.380,- Kč s DPH.
l
Poptávku na provedení dotačního
poradenství na akci „Galerie U kalicha“. Oslovené společnosti:
- GHC regio s.r.o. Ing Aleš Calábek,
MBA, Sokolská 541/30, Olomouc.
- BM asistent s.r.o., Ing. Zbyněk Müller,
Lazecká 57/6, Olomouc.
- STAVING engineering s.r.o., Ing.
Radek Sedláček, Slatinky 197.
Výběrová komise: všichni členové rady.
l
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů.
l
Žádost o zřízení budoucího věcného
břemene – Služebnosti a právu provést
stavbu v rámci akce IP-12-8014831/2.
l
Žádost o podepsání souhlasu - Drahanovice RD Loučková, přípojka NNVIP-12-8014831
l
Žádost o vyjádření k umístění stavby
na p.č. 691/38 v k.ú. Ludéřov, Lukáš
Krejčí a Mgr. Petra Husičková.
l
Smlouvu o dílo č. 2014-0255 na akci
„Obnova herních prvků v zahradě MŠ
Drahanovice“.
l
Žádost Navrátilové Jaroslavy Drahanovice č.p. 4 o zřízení samostatného
plynového kotle do obecního bytu.
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l
Žádost o udělení licence – Ariva
Morava na lince 890834 Litovel Slatinice - Prostějov.
l
Žádost OS „U nás“ o zapůjčení vývěsní informační vitríny.
l
 Výsledek o posouzení a hodnocení Veřejná zakázka: „Poptávka na provedení dotačního poradenství“ při realizaci projektu z programu ROP Střední
Morava Galerie U kalicha v Drahanovicích - vítěz - GHC regio s.r.o. Ing.
Aleš Calábek, Sokolská 541/30,
Olomouc. Cena – 114. 950,- Kč.
l
Žádost starosty obce o proplacení
části řádné dovolené za rok 2013.
Vzala na vědomí:
l
Informaci o zachování stávající
provozní doby rozhledny na Velkém
Kosíři.
l
Výsledky voleb do Evropského
parlamentu.
l
Oznámení o provozní době MŠ
Drahanovice a Ludéřov v době školních
prázdnin. MŠ budou v provozu od 30.6.
do 13.7. a uzavřeny budou v termínu
14.7. – 24.8.2014
l
Prodej pozemků p.č. 208/5, 208/6,
208/7, 208/8, k.ú. Drahanovice Mgr.
Kovaříkové, Drahanovice 84.
l
Výsledek obce v systému EKO KOM 2013.
Nedoporučuje OZ ke schválení:
l
Žádost Králíkové Pavly a Weitritta
Jiřího, oba bytem Myšákova 14, Olomouc o odkoupení pozemku p.č.959/2,
k. ú. Ludéřov, chatová oblast v části
Střížov.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Prodej pozemku p.č. 100/84, k.ú.
Drahanovice, Tomáši Soukupovi,
Pěnčín 38, Laškov o výměře 202 m2,
cena za 1m2 je 300,- Kč, celkem cena
60.600,- Kč.
l
Stanovení počtu členů zastupitelstva
na volební období 2014 – 2018 beze
změn, 15 zastupitelů.

ČERVENEC
Rada schválila:
l
Organizační pokyny na zajištění
hodů v Drahanovicích.
l
Příkazní smlouvu č. GMC/2014-0736 o provedení dotačního poradenství:
„Galerie u kalicha“ v Drahanovicích.
l
Žádost Miroslava Bartla, Drahanovice 141 o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu na stavbu RD na p.č. 310/4, 310/14, 106/2, k.ú.
Drahanovice.
l
Výběr nájemníka o pronájem nebytových prostor - bývalý chlév kravína
na pozemku p.č. 18/12 ve Lhotě p/K
z žadatelů Lenka Vláčelová a Drahomíra Kovářová, obě trvale bytem
Lhota p/K, obálkovou metodou s nabídkou ceny ročního nájemného.
l
Žádost Hany Dospivové, Kníničky
24 o vyjádření obce k projektu maloka-
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pacitní ubytovny Kníničky č.p.5.
l
Smlouvu o právo provést stavbu
plynové přípojky na p.č. 1139 pro Hanu
Dospivovou, Kníničky 24.
l
Určení společností, podmínek, složení výběrové komise a termínu otvírání
obálek s cenovými nabídkami na provedení obslužné komunikace ZTV Drahanovice „Za kapličkou“.
Navržené společnosti:
- OL-Trade s.r.o., Za rybníčkem 213,
Lutín.
- Ingstol s.r.o., Budovcova 185/21,
Bystrovany.
- K-stav stavební a.s., U Panelárny
588/7, Olomouc- Chválkovice.
Výběrová komise: členové rady, hlavní
kritérium: nejnižší nabídková cena.
l
Záměr obce prodat 26 pozemků
v lokalitě „Za kapličkou“
l
Pronájem nebytových prostor –
chlév ve Lhotě p/K. pí Lence Vláčelové, Lhota p/K 69. Nájem bude na
dobu 5 let, od 1.8. 2014 do 1.8. 2019.
Výše ročního nájemného činí 5.100,Kč.
l
 Smlouvu o poskytování správy počítačové sítě s poskytovatelem Geraltsoft
s.r.o. Nábřeží Dr. E. Beneše, Přerov.
l
Cenovou nabídku firmy Vodo – topo

- plyn Polášek s.r.o., Pod lipami 576,
Bohuňovice na plynofikaci obecního
bytu Jaroslavy Navrátilové, Drahanovice 4. Celková cena činí 39.869,- Kč.
Z této částky uhradí obec plynový kotel
Baxi Turbo v ceně 21.356,- Kč + DPH.
l
Žádost manželů Pikalových, Křižíkova 951/1, Hodolany, Olomouc o vyjádření k umístění mobilního domu,
kůlny a žumpy na p.č. 250/19, k.ú.
Drahanovice.
Doporučuje OZ ke schválení:
l
Revokovat bod usnesení č. 4, OZ
číslo 19/2014, kdy pozemek č. 208/8,
orná půda o výměře 220 m2 odprodat za
50 Kč/m2 Mgr. Kovaříkové Aleně, Drahanovice 84
l
V zadávací dokumentaci na zajištění
úvěru na ČOV a stoková síť. Vyškrtnut
16-tý odstavec bodu 8.2. - Obec
Drahanovice nepředpokládá výraznější
investice s ohledem na realizaci tohoto
projektu. Obec bude po dobu splácení úvěru realizovat jen drobné opra
vy majetku, žádné investice nejsou
v programu obce. Obec Drahanovice
nepřipouští od poskytovatele úvěru
omezení.
Vzala na vědomí:
l
Dopis Románka Miroslava, Weiter-

stadt, Riedbahnstr 47 ve věci úhrady
poplatku za odpady.
l
Opravu VDJ (vodojem) ve Lhotě p.K.
l
Žádost velitele JPO Drahanovice
o dovybavení jednotky ochrannými
prostředky.
Doporučila OZ ke schválení:
l
Celkové náklady na stavební opravy
a úpravy vodojemu Lhota p/K ve výši
117.460,75 Kč zahrnout do rozpočtového opatření.
SRPEN
Vzala na vědomí:
l
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30.7. 2014
č.j. ÚOHS – S 441/2014/VZ-15050/
2014/524MLi
Doporučila OZ ke schválení:
l
Smlouvu o dílo IN/CZ-023/2014 Předmět zhotovení stavby „Obec Drahanovice-ČOV a stoková síť“.
l
Žádost Boženy Neumanové o revokaci usnesení OZ č. 17/2014.
Závěrem Vám všem přeji pěkné babí
léto a hodně trpělivosti v době budování
kanalizace v naší obci.
Ing. František Faltýnek,
místostarosta obce

Akce SPOZ:
12. 4. 2014 Velikonoční květinové inspirace
KD Střížov

Matriční úřad
Svatby u černé věže
10. 3. 2014 Iva Steinerová, Střížov
Radek Mikulík, Olomouc
17. 5. 2014 Dagmar Kmentová, Drahanovice
Josef Ambrož, Drahanovice
24. 5. 2014 Daniela Zonková, Želeč
Josef Pazdera, Výšovice
19. 7. 2014 Květoslava Hojná, Mezice
Stanislav Hudeček, Mezice

Mikroregion KOSÍŘSKO vábí mobilním průvodcem
Obce Mikroregionu Kosířsko:
Drahanovice, Hněvotín, Luběnice,
Lutín, ějova, Slatinice, Slatinky,
Těšetice, Ústín.
Mikroregion KOSÍŘSKO připravuje
ke spuštění pro své občany a turisty
mobilní turistickou aplikaci pro chytré
telefony a tablety. KOSÍŘSKO se tak
přidalo do elitního klubu tuzemských
svazků měst a obcí, které využije pro

podporu turistického ruchu a rozvoje
místních služeb tzv. nových médií.
Aplikace mobilního průvodce poskytne turistům i místním okamžité
informace o zajímavých lokalitách či
o kulturních a přírodních unikátech
mikroregionu.V kombinaci se zapnutím
GPS sama rozpozná, kde se uživatel
nachází a nabídne i nedaleké zajímavosti.
Mobilní průvodce je poskytován
zdarma a bude jej možné stáhnout
z online marketu GooglePlay. Unikátním řešením mobilního průvodce je

i přístup k mapovým podkladům mikroregionu v tzv. offline režimu, kdy
uživatelé nebudou odkázáni na mobilní
internet.
V dalším vydání zpravodaje uveřejníme tzv. QR kód, prostřednictvím
kterého bude možné spustit instalaci
aplikace v chytrých telefonech prostřednictvím tzv. QR čtečky pouhým
přiložením telefonu. QR kódy budou
následně umístěny na informačních
tabulích, propagačních materiálech
mikroregionu, a také ve všech obcích a
zpřístupněny tak široké veřejnosti.
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ČERNÁ VĚŽ
Turistická sezona na Černé věži je již
ve své druhé polovině a zavítalo k nám
na letošní výstavy i akce již přes 800
návštěvníků. Zbývají nám už jen dvě
akce v areálu u věže a tj. již XI. setkání
seniorů v neděli 31.8. na kterém vystoupí známá herečka Hana Maciuchová se
začátkem v 15.00 hodin a Rozsvícení
vánočního stromu v pátek 5.12.
Poslední výstava z názvem OBRAZEM KRAJINY byla zahájena vernisáží ve středu 20.8. a potrvá do neděle
28.9.Vystaveny jsou obrazy pana Pavla
Dlabala ze Senice na Hané - malby
akvarelem a olejem. Jste srdečně zváni.
17.8. skončila ve výstavní galerii
ve čtvrtém patře Černé věže výstava
fotografií z cest našeho spoluobčana
pana Mgr. Jaromíra Ostrého z názvem
Toulky po Evropě.
Krátké ohlédnutí za drahanovickými
hody u Černé věže.
Drahanovické hody začaly v pátek
25.7. Slavnostní mší svatou ve farním
kostele sv. Jakuba Většího a u Černé
věže se již v odpoledních hodinách
připravovalo bohaté občerstvení k večernímu programu letního kina. Přípravy na nějakou dobu překazila bouřka, ale nakonec se vyjasnilo a letní kino
odehrálo válečné drama Tmavomodrý
svět, který sledovalo početné publikum.
Od sobotního dopoledne byly v areálu vystaveny historické československé motorky ze soukromé sbírky Libora
Vychodila z Drahanovic a v prvním
patře věže jste zase mohli vidět ukázku
z tvorby Ing. Františka Faltýnka ze
Střížova, dřevěné sošky, sochy a plastiky. Oběma vystavovatelům tímto děkuji za jejich snahu a ochotu při přípravě výstav a zpestření hodů návštěvníkům.
Ve stáncích bylo k prodeji mnoho
zajímavých výrobků jak ze dřeva, skla,
papíru, tak i různé šperky, kosmetika,
medové výrobky atd. V jídelně se prodávala pistáciová a vanilková zmrzlina,
suvenýry černé věže a také kosmetika
Oriflame. V zahradě byl pro děti připraven skákací hrad, ledová tříšť a
cukrovinky. K pohodě hrála Hanácká
dechovka Olomouc a hudební skupina
No-problem.
Hodové odpoledne proběhlo v pořádku, všichni, kteří se podíleli na
vytvoření příjemného odpoledne, jsou
rádi, že se akce líbila a vydařila.

Historické československé motorky
ze soukromé sbírky Libora Vychodila

Dřevěné sošky, sochy a plastiky
z tvorby Ing. Františka Faltýnka

Hudební skupina No-problem

Na začátek prosince připravuji první vánoční jarmark u Černé věže (v jídelně ZD). Proto bych tímto chtěla požádat naše pracovité a zručné spoluobčany, ale i ostatní, kteří mají zájem o prodej svých výrobků na této akci, aby se
přihlásily co nejdříve nebo do konce listopadu na mobil: 608311792 nebo na email: info@cernavez.cz. K dispozici
je 10 prodejních stolů. Pokud bude dostatečný zájem, proběhne jarmark již v pátek 5.12.
Podrobné informace budou na plakátech.
Za Černou věž Lucie Lichnovská
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Události s komentářem
o drahanovické škole
V tomto čase se prázdniny nachýlily ke konci a je tady
příležitost podívat se přes rameno, co se všechno podařilo
a v čem byla škola úspěšná.
V minulém školním roce k nám chodilo 61 žáků, měli
možnost navštěvovat po celý školní rok odpolední zájmové
kroužky jako výtvarný, taneční, bojové sporty, házenou.
V posledním jmenovaném žáci získali pod vedením paní
učitelky Psotové dva poháry v regionální soutěži. Výborné
výsledky má i pobočka ZUŠ Litovel ve hře na klavír a flétnu.
Žáci paní učitelky Janečkové sbírali mnohá ocenění a diplomy na hudebních soutěžích v kraji.
Škola byla zapojena do mnohých projektů jako Školní
mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby, do literárního projektu,
v rámci školní družiny, „Andersenova noc“, kdy za dětmi
přijel sám pan Andersen, děti četly knížku, plnily úkoly, hrály
soutěže a pak mohly spát ve škole. Málokdo si tuto příležitost
nechal ujít. Jednodenní projekty se týkaly oslavy Dne Země a
tradičních svátků jako jsou Velikonoce a Vánoce. Na téma
Kouzlo adventu jsme navštívili zámek v Náměšti na Hané,
kde si děti připomněly vánoční zvyky ve slavnostně vyzdobených prostorách zámku a následně pokračovaly v duchu
Vánoc na „Zpívání na schodech“ u živého vánočního stromku ve škole.

Dental-alarm – projekt Zdravé zuby
Sběr papíru se stal součástí každého roku a nebyl ani
výjimkou v tom letošním. Chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli na sběru starého papíru, a tak přispěli na dopravu a
kulturní i vzdělávací akce dětí v drahanovické škole. V říjnu
se žáci 2. - 4. ročníku zúčastnili Oslavy lesa na Flóře, kde si
mohli vyzkoušet práci se dřevem, chůzi po kůře na boso,
vyřešit rébusy s tématy o lese. Na Oslavách lesa jsme vyhráli
ptačí krmítko, které složil žák 4. třídy Ondřej Snášel za pomoci ostatních kamarádů. I letos naši žáci navštívili ekologické
centrum Sluňákov, kde se věnovali tématu „Jak se vyrábí
kniha“ seznámili se s výrobou ručního papíru a sami ruční
papír vyrobili. V listopadu se ve škole konal Den otevřených
dveří. Děti ze školní družiny s paní vychovatelkou připravily
pohoštění, napekly perníčky, nazdobily, paní kuchařka navařila teplý čaj. Rodiče si mohly prohlédnout celou školu
a shlédnout videozáznam, jak se dětem daří a co všechno ve
škole dělají.
Celá škola se kromě žáků 5. ročníku opět účastnila výuky
plavání na plaveckém stadionu v Olomouci. 1. a 2. ročník
absolvoval základní kurz, 3. a 4. ročník zdokonalovací kurz
plavání. Všichni žáci v plavání byli úspěšní. V dnešní době

patří plavání k základním sportovním aktivitám jako je lyžování nebo jízda na kole. Té se věnovali žáci čtvrtého ročníku,
kdy po vyplnění znalostního testu si vyzkoušeli jízdu zručnosti. I tuto disciplínu žáci zvládli a ti nejlepší získali diplom
zdatného cyklisty.
V průběhu celého školního roku jsme se snažily zpestřit
výuku různými vzdělávacími a kulturními akcemi.“ Já nic, já
muzikant“, se jmenoval úplně první koncert s loutkou známého houslového virtuosa Niccolase Paganiniho. Následovala
představení jako „Písnička pro draka“, humorná a zároveň
poučná pohádka, nebo pro děti známá hudební skupina
Marbo, která vždycky zpestří hudební oblast výuky. Akce
Bezpečný pes, seznámila žáky, jak se chovat v blízkosti

Neviditelná Olomouc
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neznámého zvířete, děti si vyzkoušely různé modelové situace, které mohou nastat, když potkají na vesnici pobíhajícího
psa. Neméně důležité je také vědět jak se chovat na internetu.
Program Bezpečný internet byl zaměřený pro děti, které se již
pohybují na sociálních sítích, byly jim ukázány cesty, jak si
ochránit svoje osobní údaje.
Žáci se nejen baví a vzdělávají různými kulturními akcemi, ale sami je i vytváří. Jako každoročně začátkem prosince
připravili žáci s paní učitelkami a paní vychovatelkou
Mikulášskou besídku s názvem „Ten vánoční čas“ pro své
rodiče a známé. V květnu zase nastudovaly vystoupení ke
Dni matek „Láska kvete v každém věku“ hlavně pro své
maminky a babičky, vlastně pro všechny, kteří se přišli podívat.
Závěr školního roku patřil školním poznávacím výletům a
sportu. Na orientační běh s úkoly na trase se děti velice těšily.
Běžely ve smíšených týmech. Krásné bylo, jak se ve skupině
podporovaly a vzájemně si pomáhaly. Následoval atletický
trojboj, kde se žáci utkali v hodu kriketovým míčkem, skoku
dalekém a běhu na sto metrů s žáky blízké školy z Loučan.
Poslední dny patřily netradičnímu violovému koncertu
Jakuba Janečky. Hlavně skladba Trabant vyvolala u žáků
nevšední zájem. A pod vedením manželů Kratochvílových
jsme všichni bouchli do bubnů a tím zabouchli dveře od
školy.
27. června se rozdávalo vysvědčení a hodnotily se úspěchy
žáků za přítomnosti pana starosty a paní zástupkyně SPOZ.
Z 61 žáků mělo 40 vyznamenání. Nejlepším žákům předal
pan starosta knihu a všem žákům dal prázdninový úkol, kdo
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Turnaj v miniházené
jej správně vyřeší, dostane na začátku školního roku odměnu.
Z páté třídy letos odešlo 13 žáků, věřím, že všichni budou
šířit dobré jméno naší školy, protože drahanovická škola se
vyrovná co do vybavení a kvality výuky školám městským.
V nadcházejícím školním roce nastoupí do 1. třídy deset dětí.
Přejeme jim i ostatním žákům mnoho úspěchů, radosti a
zábavy ve vzdělávání.
Více informací o akcích školy a o vzdělávání najdete na
stránkách školy: www.skoladrahanovice.cz
Za kolektiv pedagogických pracovníků
Mgr. Lenka Trávníčková

Informace z farního společenství
Drazí spoluobčané,
podávám informaci o dění z naší
farní rodiny z období od Velikonoc a do
konce církevního roku.
V měsíci květnu bývají pravidelně
májové pobožnosti – tj. poděkování
a prosba u Matky Boží Panny Marie
o ochranu a požehnání do dnů plných
pracovních úkolů – probíhají vždy
¾ hodiny před začátkem mše svaté.
V částech obce bývají májové pobožnosti v místních kapličkách každý večer.
Každý rok zve Otec arcibiskup
všechny farníky na „Pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání“. V letošním
roce pozvání připadlo na sobotu 17.
května, i když pouť probíhala v katedrále sv. Václava v Olomouci, tudíž jsme
nemuseli jezdit nikam daleko, pouti se
zúčastnilo jen několik farníků. Slova,
která byla vyslovena při homilii o tom,
jak má skutečně žít rodina a tím i celá
země, byla natolik silná, že z nich místy
šel mráz; slova ukazovala na obraz naší
neutěšené, konzumní společnosti.
Po odmlce měla celá farnost skutečně velký svátek – dvě děti poprvé přistoupily ke stolu Páně a přijaly Tělo
a Krev Pána Ježíše Krista.
Každý první pátek v měsíci bývá po
mši svaté adorace a svátostné požehnání – opět příležitost, jak získat duchovní
sílu pro každodenní život.
Již se stalo každoroční tradicí – výlet
pro děti a jejich rodiče. Letos byl na-

Fotografie z farního výletu dětí na poutní místo Hora Matky Boží v Králíkách
v sobotu 14. června 2014
plánovaný do kláštera v Králíkách, vojensko-historickou expozicí věnovakterý vznikl v důsledku potřeby ducho- nou armádě, obraně státu a českoslovní správy na proslaveném poutním venským opevněním. V expozicích se
místě na Hoře Matky Boží u města Krá- nachází ukázky zbraní, návěsů, přístalíky v Pardubickém kraji. Počátky pout- veb a ukázka polní kuchyně. Děti byly
ního místa jsou spojeny se zdejším výstavou velmi nadšené. Na závěr výlemariánským místem k Panně Marii, tu byla obětována mše svatá na poděkoareál kláštera tvoří ambit, kostel a budo- vání za uplynulý školní rok.
va konventu. Ambit má čtyři křídla,
Slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Mev nárožích jsou osmiboké kaple. Kostel toděje, biskupa – patronů Evropy
nanebevzetí Panny Marie je trojlodní a hlavních patronů Moravy (5. červenbazilika. Výlet byl velmi překrásný, až ce) – byla mše svatá slavena za oběti
na déšť, který nás překvapil, a proto 1. světové války.
odpoledne děti navštívily vojenské
V sobotu 26. července si při mši
muzeum, jenž je celoročně přístupné svaté vzájemně slíbil lásku, úctu a věr-
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nost jeden manželský pár. Poslední
uzavřený sňatek ve farním kostele byl
v roce 2008, také na zamyšlení?
V neděli 27. července, kdy v naší
farnosti a obci probíhaly „HODY“
k oslavě patrona našeho kostela apoštola sv. Jakuba Staršího, byla odpoledne
pietní akce k uctění památky obětem
1. světové války, která začala 28. července 1914 – tj. před 100 lety. Do našich obcí se z této války nevrátilo více
než 50 mužů – skoro každá rodina byla
válkou postižena, jak zmínil duchovní
otec v bohoslužbě slova a pan starosta
ve svém projevu. Členové hasičského
sboru jako poděkování položili u pomníku věnec; čest padlým obětem vzdali i vojáci České armády.
Po té se zúčastnění odebrali do kostela ke svátostnému požehnání, kde
chlad kostela příjemně osvěžil v rozpáleném odpoledni, a slova duchovního
otce a svátostné požehnání udělaly
správnou tečku hodových dní a přispěly
k posile do dalšího konání.
Co nás bude dále čekat?
Prázdniny jsou u konce a děti, i když

o tom nechtějí slyšet, které již od září
nastoupí opět do školních lavic; bylo by
milé, kdyby také děti navštěvovaly
výuku náboženství, kde mají možnost
se naučit rozlišovat, co je dobré a co je
špatné. Přihlášku do výuky náboženství
je možné si vyzvednout u duchovního
otce před anebo po mši svaté. Pořady
bohoslužeb a zajímavosti o dění ve
farnosti jsou uvedeny na webových
stránkách farnosti:
www.farnostdrahanovice.estranky.cz
Měsíc říjen je věnován modlitbě
svátostného růžence, bude vždy před
začátkem mše svaté probíhat modlitba
růžence.
Na 13. říjen je ustanovený adorační
den naší farnosti Drahanovice – je to
den, kdy je vystavená Nejsvětější svátost a každý má možnost se přijít poklonit, poděkovat a poprosit za všechno, co
vykonal. Výstava Nejsvětější svátosti
bývá od 10 hodin do 15 hodin; pak bude
následovat modlitba růžence, svátostné
požehnání a na závěr bude slavena mše
svatá.
Na začátku listopadu budeme společ-
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ně vzpomínat při mši svaté na Všechny
svaté a následující den na naše Všechny
věrné zemřelé a pak bude i pobožnost
na hřbitově.
Na neděli 23. listopadu připadá
Slavnost Ježíše Krista Krále – a tím
končí liturgický církevní rok.
V neděli 30. listopadu začíná 1. adventní neděle a nový církevní rok.
Každoročně duchovní otec žehná do
našich domovů zhotovené a přinesené
adventní věnečky, a tím již opět začíná
nová kapitola. Co nám však nový rok
přinese, zná jen sám Pán.
Závěrem bych Vám jménem celé
pastorační rady popřála: – dětem úspěšný vstup do nového školního roku,
jejich rodičům trpělivost a sílu při jejich
získávání nových znalostí. Vám všem
přeji příjemné podzimní dny, prozářené
slunečními paprsky a možná i teplým
babím létem, v osobním životě spokojenost a lásku bližních.
Za Římskokatolickou farnost
Marie DOSTÁLOVÁ

2.ročník
“Kosiřskyho žigance“
Přátelé, běžci, diváci,
prázdniny končí a první zářijovou
sobotu – 6.9.2014, se v Drahanovicích
uskuteční už druhý ročník běžeckého
závodu – Kosiřské žiganec.
Loňský první ročník byl dosti dramatický, na trati hlavního závodu na 10 km
čekal na většinu závodníků rozvášněný
vosí roj a ovlivnil tak nejen běžce
a nadělal starosti organizátorům, ale
zapříčinil i změnu názvu. Na památku
prvního ročníku a jako hold odvaze,
statečnosti a odolnosti účastníků se
bude od letošního roku závod jmenovat
Kosiřské žiganec.
Těším se, že i letos bude hojná účast
a doufám, že už nás nic dramatického –
kromě vzájemných soubojů na trati –
nečeká. Vzhledem k omezené kapacitě
prostor našich Sokolů jsem se rozhodl
limitovat počet účastníků. V hlavním
závodě – na 10 km – může startovat
150 běžců a v kategorii příchozích – 5
km – bude maximální počet omezen 50
běžci. Do hlavního závodu se můžete
přihlásit kdykoli – stačí jen navštívit
naše internetové stránky – www.kosirskeziganec.cz – a postupovat dle pokynů. Do kategorie příchozích – na 5 km
se přihlásíte na místě – v sobotu 6.9. od
9:00 hod.
Start hlavního závodu na 10 km bude
v sobotu 6.9. v 11:00 u Černé věže.
Běžci poběží nahoru a na konci ulice

Přípravy na startu 1.ročníku 2013
odbočí doleva po cestě kolem drůbežárny. Dále poběží kolem Lusthauzu a dál
po lesních cestičkách pod Kosířem.
Seběhnou do Lhoty, přes náves, kolem
kapličky, překříží silnici (bude tam
organizační služba ve výstražné vestě)
a kolem hospody přiběhnou dolů k přehradě. Úvozem vběhnou na náves
v Kníníčkách, kolem dětského hřiště ke
Zlaté stružce a podél zahrádek poběží
ke hřišti, kde bude cíl. Trasa se TÉMĚŘ
nezměnila, prodloužil jsem ji v lese pod
Kosířem asi o 200 m.

Závod „pro příchozí“ – neboli pro
úúúúúplně každého – bude odstartován
o pět minut později. Měří 5 km a povede kolem CO, po Hraběnce, kolem
Svaté vody k zahrádkám a do cíle na
hřišti.
Zvláště srdečně zvu k aktivní účasti
tohoto závodu (pět kilometrů uběhne
opravdu každý), protože nejlepší
z účastníků, který má trvalé bydliště
v jedné z našich pěti obcí (Lhota,
Kníničky, Ludéřov, Střížov a Drahanovice), obdrží nádhernou a nezapo-
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menutelnou cenu, která mu jistojistě
vrátí energii ztracenou na cestě. Cena je
jak pro nejlepšího muže tak i nejlepší
ženu. A ještě jednou zdůrazňuji – stačí
být nejlepší z místních – nikoli celkově
– a cena je Vaše!
Aby byl závod přitažlivý a aby si
úspěšní sportovci domů odnesli nějakou
památku, oslovil jsem několik sponzorů
z našich obcí s prosbou o příspěvek. Do
uzávěrky tohoto vydání ještě nemám
kompletní seznam a nerad bych někoho
vynechal, proto jim všem velmi pěkně
děkuji, snad svých darů nelitují, a jmenovitě poděkuji v příštím vydání
Zpravodaje, kde se pokusím i o vyhodnocení celé akce.
Tak tedy: Vzhůru dolů, natrénováno
máte, ničeho se nebojte !!!!!
Těším se na Vás,
Miloš Korhoň

Předávání diplomů

Myslivecké sdružení
Drahanovice
Vážení a milí spoluobčané,
opět se blíží vydání dalšího čísla
obecního zpravodaje, a proto mi dovolte u této příležitosti uvést další ze série
článků věnovaných myslivecké tématice a dění v našem mysliveckém sdružení.
Mám-li se zmínit několika málo
větami o činnosti našeho kolektivu v
uplynulých měsících, nesmím zcela
jistě opomenout naši vrcholnou kulturně-sportovní akci a to Soutěž ve střelbě
na asfaltové terče. Letošní ročník naší
tradiční střelecké soutěže se uskutečnil
v sobotu 21. června za chladnějšího a
poněkud větrného počasí, které však
nezabránilo tomu, aby se již od brzkého
rána sjížděli střelci z blízkého okolí i
vzdálenějších koutů našeho regionu. Po
ukončení prezence bylo zaregistrováno
celkem 43 střelců, což je s ohledem na
počet závodníků v minulých letech
velmi potěšující. Soutěž byla oficiálně
zahájena kolem deváté hodiny přivítáním soutěžících a hostů a sdělením
organizačních pokynů závodu. Střílely
se celkem dvě položky po dvaceti terčích, z toho deset jednotlivých a pět
dvojterčů, celkem tedy 40 terčů. Celá
soutěž probíhala v souladu s propozicemi a střeleckým řádem Českomoravské
myslivecké jednoty a byla ukončena v
16 hodin slavnostním vyhlášením
výsledků. Vítězem závodu se stal pan
Vlastimil Korec s nástřelem 36/5, na
druhém místě se umístil pan Jiří Sláma
a pěkné třetí místo obsadil pan Jiří
Valoušek. Kromě krásných sportovních
zážitků byly pro návštěvníky připrave-

Soutěž ve střelbě na asfaltové terče
ny i četné speciality z naší myslivecké
kuchyně. Například kančí guláš, kančí
řízek s novým bramborem, grilované
koleno či grilovaná makrela. I přes
občasné rozmary počasí dopadla celá
akce dle ohlasů návštěvníků na výbornou. Děkujeme všem za účast a těšíme
za rok na shledanou.
Další společnou aktivitou Mysliveckého sdružení Drahanovice, občanského sdružení U nás a Obce Drahanovice byla kooperace na projektu občanského sdružení Euforall s názvem „Bez
obav – zvládnu to“. Cílem projektu je
zapojit děti ze speciálních škol a dětských domovů do běžného občanského
života, vštípit jim základní životní hodnoty a přiblížit jim hodnotu práce a
peněz. Cíle projektu byly realizátorem
naplňovány prostřednictvím tzv. putovních táborů v délce trvání přibližně dva

týdny, přičemž každé 3 dny děti pobývaly na jiném místě v olomouckém
regionu. A právě jedním z těchto míst
byl i areál Na Příhoně a okolí chaty U
Svatopluka, kde se na přelomu července
a srpna vystřídalo celkem 5 skupin dětí.
Táborníci se zpravidla v podvečerních
hodinách dopravili vlakem do Náměště
na Hané a pěšky se pak přesunuli na
Příhon, kde se utábořili. Další den byl
vždy věnován práci v přírodě, kdy se
děti věnovali úklidu odpadků, hrabání
uschlé trávy a sběru starých popadaných větví. Po namáhající celodenní
práci pak večer na účastníky tábora
čekala zajímavá beseda o období napoleonských válek či myslivosti. Poslední
den svého pobytu podnikali táborníci
výlet na Kosíř spojený s přednáškou
záchranářů o zásadách první pomoci.
Celkově lze tuto naší společnou aktivitu
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„Bez obav – zvládnu to“
hodnotit velmi kladně, jelikož byla
bezesporu velmi přínosná pro všechny
zúčastněné subjekty. Závěrem mi
dovolte poděkovat zejména paní Zdeně
Žákové z občanského sdružení U nás a
panu starostovi Ivo Richterovi za jejich

výraznou pomoc při organizaci.
Příznivce myslivecké kynologie
srdečně zveme 11. října 2014 na zkoušky lovecké upotřebitelnosti norníků,
které se uskuteční na umělé noře U
Svatopluka, kde milovníky malých

plemen čeká jistě zajímavá podívaná.
Na Vaši návštěvu se těší organizační
tým ČMMJ OMS Olomouc a myslivci z
Drahanovic.
František Nemerád
Myslivecké sdružení Drahanovice

O DOBROVOLNÝCH
HASIČÍCH OBCE
O spolkové činnosti našeho dobrovolného hasičstva jsem Vás naposledy
informoval v měsíci dubnu, tedy v době, kdy se pomalu sbory chystaly na
soutěžní sezónu. No a ta nám v současnosti vrcholí. Ale pěkně popořádku.
3. května se v Ludéřově konala tradiční oslava svátku sv. Floriána, tentokrát však ve spolupráci s Regionem
Haná a dokonce s mezinárodní účastí.
Po průvodu z Kníniček do Ludéřova a
položení věnce k soše sv. Floriána byla
v ludéřovské kapli za stálého deště
sloužena slavnostní Mše svatá za všechny živé i zemřelé hasiče z Ludéřova,
okrsku č. 5 Drahanovice a ostatních
zúčastněných sborů. V rámci mezinárodní spolupráce regionů Haná, Bystřička a Požitavie – Širočina, probíhal
souběžně s 18-tým ročníkem oblíbené
hasičské soutěže „O putovní pohár sv.
Floriána, patrona hasičů“, hasičský
workshop v ludéřovské sýpce. Toho se
zúčastnilo až 130 hasičů, kteří si zde
vyměnili své poznatky a zkušenosti. Do
hasičské soutěže se tentokrát zapojilo
rekordních 30 družstev, z toho 22 mužských a 8 ženských. V kategorii muži
soutěžila také 3 družstva ze Slovenska.
Zvítězilo domácí mužstvo, které tak
obhájilo loňské prvenství. V kategorii
žen soutěž vyhrály hasičky z Náměště
na Hané. Ludéřovská děvčata po loňském prvenství obsadila druhé místo.
Ludéřovští hasiči se mimo jiné, zúčastnili oslav sv. Floriána v Pěnčíně a
v Loučanech.

Pohárová soutěž Olšany u Prostějova, družstva Ludéřov ženy a muži, Střížov muži
Sbor v Drahanovicích měl v měsíci
květnu velmi důležitý a zodpovědný
úkol, a to připravit okrskové kolo soutěží v hasičském sportu. Tvrdě pracovali
na zázemí a celém sportovním areálu Za
kapličkou v Drahanovicích. Však také
jejich práci ocenila všechna soutěžící
družstva okrsků Drahanovice, Těšetice
a Náměšť na Hané. Jen na okraj uvedu,
že postavili dřevěný kiosek, položili
elektrický kabel, postavili dvě suché
WC a samozřejmě zajistili perfektně
posečený trávník. Na tomto kolbišti již
vzpomínané okrskové soutěže se nejvýrazněji zapsali sportovci z Ludéřova.

Odvezli si 4 poháry. Družstvo mužů
zvítězilo v obou soutěžních disciplínách
– štafetě 4x 100 m a požárním útoku.
Toto družstvo jako vítěz okrskového
kola v hasičském sportu postoupilo do
kola okresního, stejně jako družstvo žen
Ludéřova.
Ještě se vrátíme do měsíce dubna,
tedy doby kdy se drahanovští bratři
připravovali na druhý ročník stavění
májky. Ta pocházela z Olbramic,
a pěkně se zapotili při jejím transportu.
V sobotu 26.dubna proběhlo tolik připravované stavění. Velká účast místních
i přespolních je důkazem nebývalého
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Kiosek – sportovní areál SDH Drahanovice
zájmu o tuto tradici. Sbor pak 30. dubna
zajišťoval pohoštění pod Černou věží
na akci Pálení čarodějnic. No a protože
májka zůstala hrdě stát na místě a odolala možným nočním nájezdům záškodníků s pilami a sekerami, byla pak tato
31. května slavnostně pokácena.
Pořezané dřevo vydraženo a výtěžek
věnován mladým hasičům na zakoupení
potřebné výzbroje.
Na chvíli se podíváme na náš nejvýše dislokovaný sbor - do Lhoty pod
Kosířem. Tam uspořádali 31. května
hodové odpoledne s dětským dnem a
v neděli 1. června se zúčastnili mše
svaté v místní kapličce. Bohužel ve
sborech dochází ke změnám vedení a to
zažili i lhotečtí. Dne 20. června na členské valné hromadě odstoupila z funkce
starostky Lenka Vláčelová. Novým
starostou byl zvolen Jiří Vyhlídal. Ten
podstoupí hned nelehkou zatěžkávací
zkoušku v podobě přípravy oslav výročí
75 let od založení sboru, které bude dne
20. září 2014.
Stejně jako ostatní sbory okrsku, tak
i hasiči ve Střížově zahájili sportovní
sezonu. A je kladem, že se umisťují na
čelních pozicích. Prozatím se zúčastnili
osmi soutěží a z toho šestkrát stáli na
stupních vítězů. V počtu účasti na soutěžích, ale i úspěšnosti jednoznačně
vede v okrsku sbor v Ludéřově.
Družstvo mužů „A“ absolvovalo celkem 28 hasičských soutěží, 4-krát
vyhrálo,1-krát skončilo na 2. místě a
4-krát na místě třetím. Družstvo mužů
„B“ absolvovalo celkem 2 soutěže.
V průběžném pořadí patří družstvu
mužů 6. místo v Hanácké extralize a 14.
místo ve Velké ceně Prostějovska.
Družstvo žen zabojovalo ve 22 soutěžích, pět vítězství, jedno druhé a pět
třetích míst. V průběžném pořadí jsou
na 6. místě v Hanácké extralize a 4.
místě ve Velké ceně Prostějovska.
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Putovní pohár SDH Třebčín
Sportovcům tohoto sboru patří obdiv a budoucnost“.
Drahanovičtí prozatím absolvovali
a samozřejmě přání dalších úspěchů.
19. července se sbory okrsku spolu s celkem tři soutěže s velmi dobrým
dalšími popasovaly na pohárové soutěži umístěním. Na konci školního roku ve
pořádané SDH Střížov. Bohužel na spolupráci s rodiči uspořádali stanování
značné úsilí pořadatelů zajistit perfektní na pozemku SDH Drahanovice Za
podmínky pro sportovce a diváky, vrhl kapličkou, kde děti nocovaly ve vojenstín nepěkný trend poslední doby. Trend ském stanu. Večer strávily u táboráku a
honby některých sborů za co nejčetnější druhý den se zapojily do zajímavých
účastí na soutěžích. Ve snaze absolvo- soutěží. Všem se táboření líbilo a plánuvat další soutěž v tomto dni většina jí ho opakovat.
Mládež ve Střížově má v současné
sborů ze Střížova doslova uprchla. Tito
sportovci se tedy nezúčastnili závěreč- době největší účast na soutěžích a mimo
ného nástupu družstev s vyhodnocením jiné jako jediná z okrsku zabojovala ve
soutěže, předání pohárů a celkem hod- třech soutěžích pořádané Regionem
notných dárkových balíčků. Podle Haná a vysloužila si odměnu – 10
mého názoru se jedná o projev neúcty nových přileb a novou soutěžní káď na
k pořádajícímu sboru. Výbor sboru je vodu. Ludéřovské mládežnické družpřesvědčen, že pokud by se mělo stvo má prozatím 10 členů ve věku od 3
podobné nesportovní chování opakovat, do 7 let a probíhá zde takzvaná přípravbude ho řešit rozhodným způsobem. ka. Každopádně všem našim vedoucím
Představíme - li si, že se takto začnou přeji pevné nervy a při vedení svých
chovat všechny sbory, může vzniknout družstev hodně kreativity. A samozřejnárůst naschválů a odvet a to do žádné- mě velký dík patří také rodičům, kteří
děti vozí na soutěže a i jinak podporují
ho sportu nepatří.
Střížovští si zlepšili náladu až 2. naše družstva.
Musím zaklepat, v tomto horkém
srpna na své již čtvrté Gril - párty.
Pohostili pečeným seletem a dobrá létě zatím naši hasiči nemuseli zasahozábava pokračovala až do nočních vat u požárů, jen jednotka SDH
Ludéřov zdárně likviduje nebezpečný
hodin
V době přípravy zpravodaje proběhla hmyz. Zpacifikovali včelí roje, vosí
v sobotu 16.srpna pohárovka o putovní hnízda na rozhledně na Velkém Kosíři a
pohár starosty obce SDH Drahanovice. podobně.
A co se chystá v nejbližší době?
Přeji sboru, aby nezažil to, co hasiči ve
Mimo to, co jsem již zmínil DrahaStřížově.
V závěru Vám rád poreferuji o novičtí připravují první ročník v malé
našich mladých hasičích. Máme mládež kopané pro hasiče a všechny přátele
ve sborech Střížova, Drahanovicích a hasičů na 20.9. Ludéřovští - 5. ročník
teď nově v Ludéřově. Všichni se v prů- veteránské soutěže „O putovní pohár
běhu roku učí a zdokonalují v hasič- veteránů SDH“ v Ludéřově 6. září.
Závěrem přeji krásný zbytek léta a
ském řemesle a potřebných znalostech
pod vedením svých vedoucích. V této mnoho úspěchů ve spolkové činnosti.
Bohu ku cti, vlasti ku prospěchu,
době jezdí stejně jako naši dospělí na
hasičské soutěže pořádané sbory, ale bližnímu k pomoci!
Ing. František Faltýnek,
i Regionem Haná v rámci dotačního
náměstek okrsku SDH Drahanovice
programu „Dobrovolní hasiči – historie
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TJ Sokol Drahanovice
oddíl kopané
Vážení spoluobčané, milí fanoušci a příznivci drahanovického fotbalu, dovolte, abych Vám touto formou přiblížil
situaci a informoval Vás o dění v oddílu kopané TJ Sokola
Drahanovice.
V letošním roce se poprvé zúčastnilo soutěže (Hanácké
ligy žen) i naše družstvo žen. Tato soutěž je založená na pravidelných turnajích v malé kopané, které se konají v měsíčních intervalech od května do října. Trenérem týmu žen je
Alois Švancara.
Do podzimní části sezóny 2014/2015 jsme přihlásili i naše
mladé fotbalisty (Okresní přebor mladších žáků), které čekají
zápasy nejen o víkendu, ale i během týdne od září do listopadu dle přiloženého rozpisu. Trenéry žáků jsou Aleš Hradecký,
Jaroslav Nakládal a Jan Sajbrt.
Naše nejmenší fotbalisty (benjamínky) jsme pro letošní
sezónu do turnajů nepřihlásili, hlavně kvůli nedostatečnému
počtu dětí. Tým benjamínků však nepřestává trénovat a připravovat se na další turnaje. Trenéry jsou: Tomáš Kröner a
Ladislav Krampol. Děkujeme všem rodičům, kteří děti ve
sportu podporují a pokud by jste měli o fotbal zájem i vy,
kontaktujte kteréhokoli z trenérů mládeže.
Mužstvo mužů nastupuje do další sezóny již podruhé pod
vedením Marka Brhela, ten převzal mužstvo po Josefu
Pazderovi, který přivedl tým k postupu do Okresního přeboru
III. třídy v sezóně 2012/2013. V této soutěži se nám podařilo
udržet a celou uplynulou sezónu jsme se pohybovali kolem
středu tabulky. Přáním by samozřejmě bylo co nejlepší umístění v následující sezóně. Mohou nám pomoci také naši
fanoušci, kterým tímto opět děkujeme za vydatnou podporu.
Jako každým rokem i letos se konal pohárový turnaj mužů
(43. ročník) a zároveň 2. ročník Memoriálu Jiřího Bartla,
kterého se letos zúčastnily kromě našeho týmu i mužstva
Slatinic, Náměště na Hané a Těšetic. Naše mužstvo se umístilo na 3. místě, za 1. mužstvem z Náměště na Hané a 2. mužstvem ze Slatinic.
Opět apelujeme na rodiče, kteří navštěvují areál fotbalového hřiště s dětmi, aby na ně dávali pozor. Již byly evidovány
úrazy, kdy děti běhají během zavlažování po hřišti, uklouznou a poraní se. Hřiště je také pravidelně hnojeno a může tak
při kontaktu s kůží hrozit ekzém nebo popálenina.
Na závěr bych Vás chtěl ještě jednou pozvat na podzimní
část sezóny 2014/2015, která začala pro naše mužstvo vítězně, na domácí půdě jsme porazili tým 1. FC Olešnice 4:1.
Veškeré další informace k zápasům či akcím naleznete na
internetových stránkách www.tjdrahanovice.cz nebo pište na
email: tjdrahanovice@seznam.cz.
Jiří Jašíček, Dis., TJ Sokol Drahanovice

Družstvo žen

Mladších žáci

Tým benjamínků

Rozpis zápasů na podzimní část sezóny 2014/2015
MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor

MUŽI – III. třída
Soupeři
Bohuňovice B
Sokol Drahanovice
SFK Nedvězí
Sokol Drahanovice
Sokol Bouzov
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice
SK Náměšť B
Sokol Drahanovice
FK Přáslavice
1.FC Olešnice

Sokol Drahanovice
Sokol Mladeč
Sokol Drahanovice
Hraničné Petrovice
Sokol Drahanovice
FC Dolany B
Sokol Slavonín B
Sokol Drahanovice
TJ Těšetice
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice

Datum Čas
31.08. 16:30
07.09. 15:30
13.09. 16:00
21.09. 15:30
28.09. 14:30
05.10. 15:30
12.10. 15:00
19.10. 10:15
26.10. 14:30
01.11. 13:30
08.11. 13:30

Den
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO

Soupeři
FK Autodemont
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice
Sokol Náklo
TJ Haňovice
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice
Sokol Pňovice
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice
Sigma Lutín

Sokol Drahanovice
Sokol Troubelice
SK Uničov
Tatran Litovel
Sokol Drahanovice
Sokol Drahanovice
FC Hněvotín
SK Náměšť
Sokol Drahanovice
Sokol Těšetice
SK Slatinice
Sokol Drahanovice

Datum
30.08.
07.09.
17.09.
21.09.
24.09.
28.09.
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.
28.10.
02.11.

Čas
12:00
13:30
17:00
13:30
17:00
12:00
13:30
13:00
12:30
12:30
14:30
11:00

Den
SO
NE
ST
NE
ST
NE
NE
NE
NE
NE
ÚT
NE
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Zveme Vás do barokní sýpky v Ludéřově na ukončení výstavy

sobota

27. září 2014
v 16.00 hodin

ne-obyčejná krajina

poutnické hole

Mileny Valuškové
/fotografie/

Jana Šmoldase

Díky laskavosti autorů výstavy
proběhne aukce ve prospěch
sýpky na její další zvelebování.
Dražit se budou vystavená díla
za mírné ceny.
Zúčastněte se jedinečného
zábavného odpoledne.
Odnesete si vzácná díla
a příjemné zážitky.
Srdečně zvou autoři
a občanské sdružení

aukce

chvála chůze
Na podzimní měsíce připravujeme další “Černé hodinky” se zajímavými hosty. Pokud
máte zájem o aktuální informace, přihlaste se na e-mailové adrese: osunas@seznam.cz,
zařadíme vás do databáze a aktuality vám budou chodit přímo na váš e-mail.

Střípky z dějin obce
Naposledy jsme na tomto místě hovořili
především o rekonstrukci zdejší tvrze v
16. století. Dlužno poznamenat, že
stavební změny v obci zde nebyly jedinými změnami. V průběhu první poloviny 16. věku se totiž v našem regionu
výrazně rozšířil protestantismus.
Katolická církev se nacházela v krizi a
umožnila tak řadě reformátorů získat si
věrné posluchače. Není úplně jasné, zda
obyvatelé Drahanovic upřednostňovali
luteránskou nebo kalvínskou nauku, či
snad stranili pokračovatelce husitského
hnutí Jednotě bratrské. Všechny tyto
směry se shodovaly na několika zásadních tezích, které především popíraly
absolutní moc papeže, odpustky nebo
majetnost církve. Zatvrzelost proti
poslednímu byla nepochybně velice
lákavá pro šlechtu a měšťany. Z jednoduchého důvodu. Má-li přijít církev o
své majetky, kdo jiný než vrchnost by je
měla získat? Právě tehdejší majitelé
Drahanovic – první rytíři ze Stvolové –
bývají v literatuře často označováni
jako protestanté, což nemusí být pravda. V roce 1521 si drahanovický administrátor stěžoval, že mu majitel panství
Martin ze Stvolové nechal zabavit ovce,

krávy, vepřový dobytek a jiné příslušenství farního hospodářství. Chování
Martina ze Stvolové nebylo v okolí
Drahanovic nijak zvláštní. Majitelé
sousedních přifařených vsí – Ludéřova,
Střížova, Lhoty a Kníniček – upírali
drahanovické faře desátky s přestávkami po celé 16. století. Výraznější důkaz,
že za postupem Martina ze Stvolové
mohlo být jeho protestantské náboženské přesvědčení, chybí.
Důvodem
postupu rytíře mohly být například
majetkové spory s farou, které nám
mohou být utajeny. Někdy se stávalo, že
i pravověrní katolíci kradli církevní
majetek, ať už z důvodu rozepří nebo
jednoduše z tužby rozšířit své jmění.
Prokazatelně první protestantský farář
se na drahanovické faře zmiňuje poprvé
v roce 1558. Prý se oženil, měl mnoho
dětí a nosil buřičský šat, choval se pak
spíše jako rolník než kněz. I přes stížnosti biskupa a snahu o jeho odvolání se
zmiňuje ještě v roce 1572. Olomoucký
biskup Marek Khuen si zoufal, že každý
koutek drahanovického panství byl
marný. Jeho slova si můžeme přeložit
tak, že protestanté v obci dominovali.
Po Urbanovi nastoupili další protestanté
Mikuláš Pražský a Petr Třebochovský.
Ani zmínky o protestanských farářích

neusvědčují drahanovické rytíře z příklonu k protestantismu. Známe totiž
řadu příkladů z jiných panství, na kterých vrchnost nedosazovala faráře
podle své víry, ale podle víry svých
poddaných. Mnohde se také poddaným
umožňovalo vybrat si faráře podle své
vůle, přičemž vrchnost ho následně
schválila. Hlavním důvodem často byly
obavy z možné nespokojenosti a
následného povstání, o které vrchnost
rozhodně nestála. Zdali drahanovičtí
poddaní ovlivňovali dosazení protestantských kněží, se již nikdy nedozvíme.
Se sílící rekatolizací Moravy na sklonku 16. věku došlo také na Drahanovice.
V roce 1592 se zdejším farářem stal
Adam Waworius, po několika letech
první pravověrný katolický kněz. Jak se
protestanští obyvatelé Drahanovic
vyrovnali s jinověrným farářem, nevíme. Ludéřovští a střížovští poddaní, jak
si sám Waworius stěžoval, odmítali
odvádět desátek. Nakonec farář dosáhl
svého, když se faře odebrané příjmy v
roce 1597 navrátily. Ne na dlouho.
Waworiův nástupce Jan Jastřabský,
opět katolík, od roku 1602 po celých
dvanáct let desátky z Ludéřova ani
Střížova nedostával. Podporu ke zno-
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vuustavení katolických kněží měl biskup nepochybně od Vratislava Bernarda
ze Stvolové, který se s jistotou hlásil ke
katolictví. Ve své závěti, k jejímuž
naplnění došlo v roce 1608, si přál, aby
jeho nástupci vyznávali katolickou víru:
„aby na faře a kolatuře mé drahanovské
od erbův a potomkův mých, držitelův
statku drahanovského, katolický římský
kněz-farář, kterýž by od J(eho) m(ilos)ti
Kn(ížete) pana biskupa olomúckého
nynějšího neb budoucího neb od oficiálů Jmti za hodného uznán byl“. Pokud
by tak neučinili, měli přijít o právo
dosazovat do kostela duchovní. Píše se
doslovně: „Jestliže by pak kdo z erbův
neb potomkův mých, držitelův statku
drahanovského, protiv mé této poslední
vůli v dosazování pořádného faráře z
čeho vystoupil a tomu zadosti, co se
vejše píše, učiniti nechtěl, samejm tím
skutkem kolaturu tejž fary, aby ztratil a
nynějšímu neb budoucímu panu biskupu olomouckému ji propadl“. Syn
zesnulého rytíře Vratislav Bernard II. se
otcovou závětí řídil a byl evidován jako
katolík. Hříčkou osudu ho císař
potrestal zabavením majetku za spolupráci s protestantskými stavy při
povstání proti císaři v letech
1618—1620. Stejně tak jako byl
Vratislav Bernard II. posledním rytířem
ze Stvolové, který držel Drahanovice,
stal se také Jan Jastřabský na dlouhou
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dobu posledním drahanovickým farářem. Žádost poručníka Jana Jiřího
Humpoleckého (Vratislav Bernard II. v
té době ještě nedosahoval zletilosti) o
dosazení řádného kněze adresovaná
biskupovi v roce 1614 zůstala nevyslyšena. V roce 1624 se sídlo farnosti přeneslo do Čech pod Kosířem, roku 1650
do Slatinic a naposledy v roce 1679 do
Náměště na Hané. Samostatná drahanovická fara se znovuustavila až roku
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1725. Důvodů dlouhého neobsazení se
nabízí hned několik. Předně během
krušného období třicetileté války
(1618—1648) zpustla farnost natolik,
že již bylo obtížné pro ni bez výraznějších oprav získat faráře. Vrchnost také
nebyla schopná faru finančně ani naturálně zajistit, konečně také musíme
počítat s poválečným nedostatkem
duchovních.
Roman Paulo ml.
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