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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
přijměte mé srdečné pozdravení v tomto předvánočním čase. Je za námi rušné
období voleb do zastupitelstva, které
proběhlo ve dnech 10 a 11. 10. 2014.
V naší obci byly na volebním lístku
v nabídce čtyři volební seskupení. A to:
Změna, KSČM, KDU-ČSL, Starostové
a nezávislí. Voleb se v naší obci zúčastnilo 694 voličů z 1423 zapsaných. Což
bylo 47%. Tito voliči svými hlasy rozhodli o takto přidělených mandátech:
Změna pro obec: 2 mandáty
- Mgr.Švancara Alois a Zdeněk Kroutil
KSČM: 1 mandát
- Miroslav Navrátil
KDU-ČSL: 4 mandáty
- Ing. Leoš Hausknecht, Ing .Pavel
Navrátil, Miluše Mikulková a Ladislav
Vychodil
Starostové a nezávislí: 8 mandátů
- Ivo Richter, Mgr. Miloš Korhoň, Mgr.
Iva Psotová, Tomáš Kröner, František
Navrátil, Martin Černý, Libor Čajan,
Bc. Marek Kryl
Tak bylo Vámi rozhodnuto o složení
nového zastupitelstva naší obce. Na
ustavujícím zasedání zastupitelstva dne
4. 11. 2014 kdy všichni zvolení složili
zákonem předepsaný slib, byla zvolena
nová rada v tomto složení:
Starosta: Ivo Richter
Místostarostové: Mgr. Miloš Korhoň
a Mgr. Iva Psotová
Radní: Tomáš Kröner a Ing. Pavel
Navrátil.
Dále byli zvoleni předsedové výborů:
finančního p. Bc. Marek Kryl a kontrolního p. Ing. Leoš Hausknecht.
Všem zvoleným zastupitelům přeji
hodně zdaru a pevných nervů při plnění
všech úkolů, které jsou před ně postaveny a které si v budoucnu vytýčí.
Nyní bych uvedl pár slov o našich
velkých probíhajících investičních akcích. Jak všichni víte tou největší v celé
naší historii je Výstavba ČOV a stokové sítě. Po podpisu smlouvy, o kterém
jsem informoval v minulém čísle došlo

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Výstavba čističky odpadních vod
29. srpna k předání staveniště a zahájení prací. Po doložení všech potřebných
dokladů na Statní fond životního prostředí bylo naší obci dne 21. října vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Toto
je ten nejdůležitější dokument, který
nastavuje čerpání finančních prostředků po celé období stavby a případné
sankce. Na základě tohoto ROPD podala obec dne 27.11. první žádost o platbu
a sice na částku 11.968.385,- Kč, ve

které jsou zahrnuty kromě částky již
prostavěné, také prostředky obce za již
uhrazené projekty a celkovou přípravu
stavby. K dnešnímu dni byly prostředky
převedeny na náš účet a faktury od
stavbu provádějícího sdružení uhrazeny. Práce na všech částech stavby
budou přes vánoční svátky a měsíc
leden zastaveny, pokud to počasí dovolí, bude se pokračovat v únoru. Toto
přerušení by měli využít někteří spolu-
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občané, kteří zatím nemají vyjasněno
vše kolem přípojek, a učinit tak hlavně
z důvodu, že v jarním období bude
nutné se postupně napojovat. K dnešnímu dni máme ze stavebního úřadu,
kterému touto cestou také děkuji za
vstřícnost, vydáno již 100 územních
souhlasů. Další žádosti se podávají
a vše úspěšně pokračuje.
V posledním čísle jsem Vás informoval o vydání zamítavého stanoviska
místopředsedkyně ÚOHS ze dne 18. 6.
2014, proti kterému podala strana navrhovatele rozklad k předsedovi ÚOHS
jehož námi očekávané rozhodnutí je
konečné a není proti němu odvolání.
Vydáním rozhodnutí dne 1.12.2014 ve
kterém předseda ÚOHS zamítl podaný
rozklad a potvrdil prvotní rozhodnutí
ÚOHS ze dne 18.6.2014. TÍM odstranil
poslední možnost, jak by mohla být
zkomplikována stavba celé kanalizace.
Takže k dnešnímu dni máme vyjasněno
jak financování, tak i potvrzenu právoplatnost výběru dodavatele.
Vážení spoluobčané je celkem
pochopitelné, že při takové velké liniové stavbě bude spoustu problémů, že se
bude kopat před každou nemovitostí
a v každé uličce. Celou obec jsme si
v zastupitelstvu rozdělili na části,
o které se budou jednotliví zastupitelé
starat, komunikovat s Vámi a řešit
danou problematiku. Tím se já nezříkám té největší odpovědnosti a všechny
jejich připomínky a požadavky budu
důsledně prosazovat na kontrolních
dnech, které jsou každý čtvrtek. Ve
vztahu ke kanalizaci je třeba Vás ještě
informovat o uzavření úvěru na dofinancování kanalizace. Po vyhlášení
veřejné zakázky v otevřeném řízení se
na poskytnutí úvěru přihlásily dvě
banky. Hodnotící komise složená ze
sedmi členů zastupitelstva vybrala jako
nejvýhodnější nabídku Komerční banky. Podle této nabídky obec uhradí za
půjčených 22milionů na 15let celkem
částku 931.894,- Kč. Po schválení
předložené smlouvy o úvěru zastupitelstvem obce jsem dne 28. 11. 2014 tuto
smlouvu podepsal. Tím je uzavřeno
i celkové financování ze strany obce,
kdy 22milionů bude úvěr a 15 milionů
jsou naše prostředky, které máme na
účtech.
Další velkou investiční stavbou,
která byla zahájena a na kterou máme
uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace
s ROP je oprava českobratrského kostela v Drahanovicích. Dne 12.9. byla vypsána výzva k podání nabídky a z 5ti
podaných nabídek byla hodnotící komisí dne 29.9.2014 vyhodnocena jako
nejlepší nabídka společnosti Prostas
s.r.o. Prostějov s nabídnutou cenou
4.701.427,- Kč plus DPH. Po schválení
smlouvy zastupitelstvem obce byla tato
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podepsána 10.10. a následně zahájeny
práce uvnitř kostela. Podle smlouvy
o dílo a i smlouvy o poskytnutí dotace
ROP musí být hotovo do 30.6.2015.
Mnozí z nás jsme se dne 12. září
zásluhou hlavně Jiřinky a Kuby Janečkových a jejich překrásného koncertu
rozloučili se starou tváří kostela a tak
trochu i s jeho historií. Již nyní bych si
dovolil Vás pozvat na slavnostní otevření nové galerie. Přál bych si, aby do
ní našlo cestu co nejvíce našich občanů
a prožili zde mnoho příjemných pohodových chvil.
Další investice v letošním roce směřovala do škol. Na budově základní
školy se podařilo vyměnit okna, v okolí
mateřské školy byly provedeny úpravy
okolí, osazeny nové hrací prvky, postaven nový plot a v celém okolí školky
zaseta tráva. Vše je ukončeno a faktury
řádně uhrazeny. Finanční prostředky
z ministerstva místního rozvoje na
hrací prvky ve školce byly řádně čerpány.
Práce na novém územním plánu
pokračují sice pomalu, ale jistě, proběhlo připomínkování dotčených orgánů státní správy, které se nyní vyhodnocuje a pomalu se blížíme k projednávání s veřejností, o čemž budete informováni.
Další pro nás důležitou a ekonomicky potřebnou akcí je prodej pozemků
,,Za kapličkou“. Zastupitelstvo obce
v září schválilo prodej prvních dvou
parcel. V jarním období proběhlo zasíťování plynem a vodou a nyní je snahou vybudovat dočasnou komunikaci.
V minulém čísle jsem Vás informoval o postavení naší obce v ekonomické
oblasti a také hlavně o mém přání
a úkolu, aby i letošní kontrola hospodaření proběhla bez závad a nedostatků.
Tak se také stalo, při dílčí kontrole
která proběhla ve dnech 1. a 2. 12.
výrok zněl ,,Bez závad a nedostatků“.
Děkuji touto cestou všem zainteresovaným za tento výsledek.
V kulturní oblasti od posledního
vydání proběhlo také několik úspěšných akcí. Posezení seniorů letos s paní

Hanou Maciuchovou mělo jiný, ale
pozitivně hodnocený průběh a snad
jsme všichni odcházeli spokojeni a
pozitivně naladěni. Moje poděkování
patří všem členkám SPOZ za rychlé
přestěhování celé akce do KD ve
Střížově a také je třeba jim poděkovat
za přípravu již tradičního tvoření
vánočních vazeb, kterého se zúčastnilo
mnoho žen i dětí.
Prosincový zpravodaj vyjde těsně
před nejkrásnějšími svátky roku, kdy se
celá společnost zamyslí, začne bilancovat a také si dávat různá předsevzetí
a cíle. Tím naším největším je kanalizace, proto udělejme všichni maximum
při její výstavbě k hladkému průběhu.
Na závěr bych rád poděkoval všem
zastupitelům, kteří pracovali v minulém
volebním období, členům rady, těm
zvlášť, za jejich příkladný přístup
a spolupráci při schůzích rady, poděkování zaslouží všichni členové dobrovolných organizací, vždyť s takových akcí
jakou bylo setkání a soutěž mladých
myslivců na chatě ,,U Svatopluka“
s mezinárodní účastí si musíme hodně
vážit a organizátory podpořit. Také
občanské sdružení ,,U nás“ zaslouží
poděkování za spoustu odpracovaných
hodin na sýpce, ať již při její opravě
anebo na přípravě různých výstav
a sezení. Také za první místo v podzimní části fotbalové soutěže je třeba
pochválit jak hráče, tak trenéra a celý
organizační výbor. Pochvalu a poděkování si zaslouží všechny sbory dobrovolných hasičů a všechny naše zásahové jednotky, které máme na dobré
odborné úrovni a dobře cvičené. Ta
z Ludéřova se srovnává s tím nejlepším, čím disponuje celý Olomoucký
kraj.
Vážení spoluobčané, závěrem bych
nám všem popřál krásné, klidné, pohodové a ničím nerušené prožití vánočních svátků a dětem bohatou nadílku.
Do nového roku 2015 přeji všem hodně
zdraví, štěstí a hodně úspěchů jak
v pracovním tak i osobním životě.

Pf 2015

Ivo Richter, starosta
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Složení obecního
zastupitelstva

Složení finančního
a kontrolního výboru

Starosta obce: Ivo Richter

Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených
termínech bude vybírat
místní poplatek ze psů
pro rok 2015.

Finanční výbor
Předseda: Bc. Marek Kryl

Místostarosta Mgr. Miloš Korhoň
obce:
Mgr. Iva Psotová

Členové:

Radní:

Tomáš Kröner
Ing. Pavel Navrátil

Členové:

Zdeněk Kroutil
František Navrátil
Martin Černý
Libor Čajan
Bc. Marek Kryl
Ing. Leoš Hausknecht
Ladislav Vychodil
Miluše Mikulková
Mgr. Alois Švancara
Miroslav Navrátil

Ing. Pavel Polák
Libor Čajan
Zdeněk Kroutil
Renata Malá

Částka je 150,- Kč za prvního psa
a 200,- Kč za každého dalšího

Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Leoš Hausknecht
Členové:

František Navrátil
Martin Černý
Mgr. Alois Švancara
Miluše Mikulková
Ing. František Faltýnek
Václav Ježík

Drahanovice,
kancelář
obecního úřadu

pondělí 26. 1.
08.00 - 11.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.

Střížov
kulturní dům

úterý 27. 1.
14.00 - 14.35 hod.

Ludéřov
úterý 27. 1.
místnost rozhlasu 14.40 - 15.15. hod.
Lhota p/K
čtvrtek 29. 1.
místnost rozhlasu 14.45 - 15.15 hod.
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Práce rady obce v období od 5. srpna do 8. prosince 2014
Září
l
Rada schválila smlouvu o partnerství

s finančním příspěvkem ZŠ na nákup
počítačů pro učitelky,
l
schválila žádost SDH Drahanovice
na nákup vybavení JPO Drahanovice,
l
rada schválila zadávací dokumentaci
a ustanovila výběrovou komisi a termín
otevírání obálek s nabídkami na rekonstrukci ČB kostela na Galerii U Kalicha,
l
rada schválila vítěze výběrového
řízení na dodavatele nových oken ZŠ
Drahanovice,
l
rada schválila a doporučila OZ ke
schválení žádost manželů Polachových,
Brno o odkoupení pozemku p.č.
597/152 v lokalitě Za Kapličkou,
l
rada schválila a doporučila OZ ke
schválení žádost manželů Kristkových,
Kníníčky o odkoupení části pozemku
p.č. 1084/1 Ludéřov o výměře 16 m2,
l
rada doporučila OZ ke schválení
„Rozpočtový výhled obce Drahanovice
na roky 2015 – 2017“,
l
rada schválila záměr pronájmu části
pozemků 287/44, 309/13, 312/2 k.ú.
Lhota p.K. na základě žádosti Lenky
Vláčelové, Lhota p/K.,
l
schválila Smlouvu na výměnu oken
ZŠ Drahanovice a doplnění zakázky
o 2 ks vchodových dveří,
l
schválila Žádost Jaroslava Sloupského, Drahanovice 97 o vyjádření
k podnikatelskému záměru firmy
INVEST - SLOUPSKÝ o zřízení sběrny, výkupu a úpravy odpadů,

l
schválila Žádost Ctibora Ostrého,
Drahanovice č.p. 252 o souhlas s oplocením části p.č. 597/78, k.ú. Drahanovice.

Říjen
l
Schválila Výsledek hodnocení komi-

se pro výběr nejvhodnější nabídky podle
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.09.2014 na stavební práce
Galerie U Kalicha v Drahanovicích.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma
PROSTAS, s.r.o. Prostějov,
l
schválila oplocení parcely p.č.
597/142, k.ú. Drahanovice (Za kapličkou),
l
vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ
Náměšť za školní rok 2013/14,
l
doporučila OZ ke schválení Smlouvu
o poskytnutí dotace č.: ÚRR D –
2014/0251/OKP na projekt ROP Region
soudržnosti Střední Morava,
l
schválila Dodatek ke smlouvě č.
87000000353 o dodávce plynu,
l
schválila Zhotovení vodovodních
přípojek pro p. Marii Koupilovou,
Střížov č.p.13 a paní Jitku Jiřičkovou,
Lutín č.p. 212.
Listopad
l
Schválila Žádost paní Mgr. Libuše

Horákové, Drahanovice 181 o pronájem
nebytových prostor v objektu Drahanovice č.p. 119,
l
schválila Mgr. Ivu Psotovou do výběrové komise pro veřejnou zakázku

„Dodávka ICT pro MŠ a ZŠ Drahanovice“,
l
schválila výroční zprávu Základní
školy Drahanovice,
l
schválila smlouvu o právu provést
stavbu s paní Jitkou Jiříčkovou,
l
schválila projektovou dokumentaci
RD MUDr. Aleny Poučové,
l
schválila plán inventur a složení
jednotlivých komisí.
Doporučuje OZ:
l
Schválit Miloše Korhoně jako zastupujícího místostarostu,
l
schválit návrh odměn neuvolněným
zastupitelům,
l
do rozpočtu 2015 začlenit příspěvek
pro pečovatelskou službu 5.000,- Kč,
l
pověřila starostu obce k podpisu
dodatku smlouvy se spol. SITA na
odvoz komunálního odpadu,
l
pověřila starostu k dopracování návrhu o zákazu podomního prodeje v obci,
l
pověřila starostu jednáním o vypracování geometrického zaměření a dalšími kroky ke koupi části pozemku
597/40 k.ú. Drahanovice.
prosinec
l
Schválila zřízení věcného břemene –

služebnosti č. IV-12-8007283/VB/1
Název: Drahanovice, Jaroslav Gerlich
NNv, NNk,
l
vyvěšení záměru obce prodat STL
plynovod Za Kapličkou.
Mgr. Miloš Korhoň, místostarosta

Vážení spoluobčané,
máme před sebou náročný a složitý rok. Bude plný bláta, objížděk, zákazů, nedorozumění i obyčejných lidských chyb. Na
jeho konci nás ale snad čeká hotová kanalizace, která z našich obcí konečně udělá obce čisté a přírodě neškodící. Pevně
věřím, že tento cíl je i vašim cílem a že budete mít sílu a chuť se přes drobné nedostatky ve stavbě přenést. Přeji vám tedy
pevné nervy, dobrou náladu a krásný celý nadcházející rok.
Miloš Korhoň, místostarosta obce

Tříkrálová sbírka 2015
Mikroregion Kosířsko uveřejňuje tzv.
QR kód, prostřednictvím kterého můžete
spustit aplikaci v chytrých telefonech.
Odkaz na mobilní aplikaci, visí na
GooglePlay:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kosirsko.app
http://www.kosirskoapp.cz/Mikroregion.docx

Pozvánka na novoroční výstup
Dne 1.1. 2015 se uskuteční 27. ročník Novoročního výstupu
na Velký Kosíř. Jedná se o tradiční turistickou akci pořádanou
SDH Slatinky a TO TJ Sigmy Lutín za podpory Mikroregionu
Kosířsko s libovolným místem startu.
Doufáme, že opět stovky nadšených turistů na nejvyšším
našem vrcholu 442 m n.m. Velkém Kosíři, přivítají se svými
známými začátek nového roku. Každý, kdo se zaregistruje
obdrží pamětní medaili.
Závěrem patří poděkování všem obětavým organizátorům,
díky kterým může tato akce proběhnout, a mít pokračování
v následujících letech.

Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná přibližovat
závěr roku 2014. Charita Olomouc tak jako každý rok
připravuje již nyní realizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která
se bude konat od 1. do 11. ledna roku 2015 a jejíž výtěžek
bude určen opět na zajištění nejen potřebných sociálních
služeb na Olomoucku, ale část bude věnována i na humanitární pomoc tam, kde se ocitnou lidé v nouzi z důvodu např.
přírodní či jiné katastrofy.
Pod názvem Tříkrálová sbírka se neskrývá pouhá sbírková akce, ale jedná se také o obnovení staré lidové tradice, při
níž koledníci přestrojení za tři krále přicházejí k domovům,
aby tam přinesli radost, pokoj a světlo svou koledou a označili dveře domů symbolickými písmeny K+M+B.
Tříkrálová sbírka se neobejde bez obětavosti stovek
dobrovolníků a vstřícnosti široké veřejnosti. Pro každého
z nás se otevírá možnost podílet se byť symbolickou částkou na pomoci lidem, kteří ji potřebují.
Přispěním do této sbírky pomůžete spoustě potřebných
lidí.
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Akce SPOZ:
31. 8. 2014 XI. Setkání seniorů - KD Střížov
přátelské povídání s herečkou Hanou
Maciuchovou
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21. 9. 2014 Vítání občánků
- Adéla Nepožitková, Střížov
- David Konečný, Drahanovice
- Martin Kabát, Ludéřov
- Michal Tomeš, Střížov
- Tomáš Kadlčík, Ludéřov
- Julie Kühlerová, Drahanovice
- Michal Vlach, Střížov
- Šimon Andrýsek, Střížov
- Samuel Smékal, Drahanovice
- Tomáš Kohút, Drahanovice

29.11.2014 Adventní tvoření s posezením
pod vedením floristky
pí Jarmily Faltýnkové.
Základní škola Drahanovice.

Matriční úřad
Svatby u Černé věže
30. 8. 2014 Lenka Komínková
Radošovec
Petr Komínek
Přemyslovice
06. 9. 2014 Veronika Kašparová Šumperk
Jan Palička
Olomouc
Svatba u Menhiru nad Ludéřovem:
30. 8. 2014 Petra Husičková
Ludéřov
Lukáš Krejčí
Náměšť n/H
Svatba v obřadní síni:
22. 10. 2014 Natalija Igorevna Izmožerova
Ruská federace
Zdeněk Čípek
Olomouc
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
l
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
l
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
l
Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám

odřezky a zbytky látek)
l
Domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky)
l
Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek, peří
l
Obuvi – nepoškozená a pár
l
Hraček – nepoškozené a kompletní
l
Menších elektrospotřebičů – mohou být i nefunkční
l
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
l
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z eko
logických důvodů
l
nábytek
l
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:
čas:
místo:
Drahanovice
Ludéřov

středa 21. ledna 2015
17.00 – 18.00 hod.

- sklad na Rybníčku
- rozhlasová místnost (autobusová
zastávka)
Střížov
- kulturní dům
Lhota pKosířem - rozhlasová místnost
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem

Krátké ohlédnutí za uplynulou
sezónou 2014 na Černé věži
Poslední akcí tohoto roku byla v pátek 5. 12. 2014
Mikulášská nadílka a vánoční jarmark. Akci opět zahájily
svým zpěvem českých i anglických vánočních písní Nela
Vydrželová a Kamila Piterková a tímto bych jim ještě jednou
chtěla poděkovat za zpříjemnění tohoto podvečera.
Při posledních tónech písně Rolničky vkráčel do areálu
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Sbor pro občanské záležitosti
Vánoční atmosféra nás sice všechny obklopuje. Dovolte,
abych se přece jen ohlédla za dobou, která je sice již pryč, ale
přece jen v nás zanechala to milé a příjemné.
Kromě výčtu událostí, které Sbor pro občanské záležitosti
pořádal, bych nechtěla opomenout krásné XI. Setkání seniorů. Ačkoliv nám počasí nepřálo již potřetí a opět se uskutečnilo v sále KD Střížov, přesto bylo nezapomenutelné.
Přátelské povídání s oblíbenou Hanou Maciuchovou bylo
příjemné, velmi milé, úsměvné i dojemné. Tato setkání se
stala již součástí závěru léta a setkává se s oblibou u seniorů.
Čas adventu je naplněn řadou překrásných setkání, počínaje společným rozsvícením vánočního stromu, koledami,
mikulášskou nadílkou, zdobením adventních věnců. A právě
taková setkání bychom chtěli a měli dodržovat. Ve SPOZ se
snažíme již čtyři roky střídat taková setkávání spojená se
zdobením v jednotlivých částech obce. Jsou to významné
doby velikonoční a adventní. Pod odborným vedením floristky Jarmily Faltýnkové jsme našli své příznivce, kteří nás již
pravidelně podporují a navštěvují.
Letos jsme chtěli přilákat příznivce zdobení, ale i ty, kteří
by se chtěli nadýchat vůně adventního času, pozastavit se,
popovídat si, setkat se.
Ochotné a šikovné ruce paní Srovnalové, Pospíšilové
a Matouškové napekly perníčky a cukroví. Návštěvníci si
mohli tak nejen ozdobit adventní symboly, ale i posedět při
kávě, čaji, svařeném víně s dobrým cukrovím. Nejvíce nás
překvapily děti svou šikovností, nadšením a zájmem.
Tělocvična školy byla zaplněná do posledního místa.
Příjemného posezení s občerstvením a zakoupením perníčků
využila většina návštěvnic a návštěvníků. Spokojené tváře
a slova díků zúčastněných jsou odměnou pro všechny, které
jsme věnovaly přípravě tohoto setkání svůj čas.
Ve všech částech obce se rozsvěcely stromečky pro radost
dětí, rodičů a všech lidí, kteří chtějí vnímat tu dobu adventu.
Tato setkání, jako i naše zdobení dávají naději, že se lidé vrací
k milým tradicím, chtějí v této uspěchané době se chvilku
zastavit, popovídat si. Odnášíme si dobrý pocit, radost a vnímáme i to nadšení všech, kteří se podílejí na kráse a kouzlu
adventu.
Jménem SPOZ přeji Vám všem příjemné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok 2015.
Mgr. Iva Psotová, místostarostka obce
z Černé věže Mikuláš s krásným andělem a dvěma neposednými čerty. Po krátkém proslovu Mikuláše a záludných otázkách od anděla, se rozsvítil vánoční stromeček před věží,
který bude dotvářet sváteční atmosféru po celý zbývající
adventní čas, přes vánoce až do nového roku.
Letos nám tento krásný stříbrný smrček věnoval pan Mgr.
Jaromír Ostrý. Děkujeme.
Děti za básničky a písničky dostávaly velké čokoládové
figurky, perníky a bonbóny. Letos se poprvé uskutečnil
v přilehlé jídelně ZD vánoční jarmark. Přišlo 10 prodejců
a nabízeli různé vánoční zboží, svícny, medové výrobky,
oblečení, výrobky ze dřeva a pedika, různé šperky a mnoho
dalšího. Doufám, že byli nakupující spokojeni. V areálu se
opět prodával punč a pro děti byl zdarma sladký čaj. Konec
akce završil nádherný ohňostroj.
Černá věž letos přivítala ve svých prostorách 1.137
návštěvníků. Naši chráněnou kulturní památku si přijeli prohlédnout lidé z nejrůznějších koutů naší vlasti, Prahy,
Blanska, Plzně, ale i z daleké Ameriky a z polského Krakowa.
V areálu pod Černou věží bylo letos oddáno šest manželských párů.
Ve výstavní galerii v nejvyšším patře věže mohli návštěv-
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níci obdivovat v průběhu sezóny 4 výstavy: první byla výstava fotografií z cest Aleny Kopecké z Olomouce, poté následovala sběratelská výstava školních gum a dřevěných tužek
Lucie Lichnovské a Gabriely Hrochové. Další z našich spoluobčanů, Mgr. Jaromír Ostrý vystavoval fotografie z cest po
Evropě a poslední jste mohli shlédnout malby akvarelem
a olejem od Pavla Dlabala ze Senice na Hané.
Na příští rok připravujeme výstavy o sopkách, prodejní
výstavu tvorby z keramiky, malovaného hedvábí a obrazů
a radioamatérskou výstavu Qsl lístků.
Všechny kulturní akce pořádané letos v areálu pod Černou
věží byly zdařilé, ale kvůli počasí musely být Den matek
s módní přehlídkou a Setkání seniorů přesunuty do KD ve
Střížově. Paní Hana Maciuchová, která byla hlavním bodem
programu pro seniory, ale i tak zanechala v divácích hluboký
kulturní zážitek.

Vánoce ve farnosti
středa 24.12. 12:00 – 12:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ve farním kostele
v Drahanovicích
středa 24.12. 20:00
„Půlnoční“
čtvrtek 25.12. 07:30
Slavnost Narození Páně
pátek 26.12. 14:30 – 16:00 Otevřený farní kostel
s možností volné prohlídky
farního Betlému a kostela
neděle 28.12. 16:00
„Putování s koledou“
– VÁNOČNÍ KONCERT
Bližší informace, přehled všech vánočních a novoročních akcí a další podrobnosti nejen o aktuálním dění ve
farnosti Drahanovice naleznete na vývěsce farního kostela
a na webových stránkách
www.farnostdrahanovice.estranky.cz .
Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista
a Boží požehnání v novém roce 2015
přeje všem občanům
Pastorační rada farnosti Drahanovice

Z MŠ V Drahanovicích
Každý rok hned, jak vyprovodíme ze dveří čerta s Mikulášem, začínají v drahanovské školce Vánoce. Nazdobíme
stromeček, který nám nosí čert, uděláme vánoční svícny na
stolečky, zpíváme koledy a užíváme si poklidnou atmosféru,
plnou tvoření a milých zážitků.
Vždyť od září děti pilně pracují, vyrábí, zpívají i sportují.
Také třeba putovaly „S Dráčkem na Velký Kosíř“ nebo
navštívily divadlo v Olomouci „Brouk Pytlík“. Po všech
aktivitách pak uléhají spokojeně k odpolednímu odpočinku
na nová, měkká lehátka.
Nejvíce se však dětem líbí práce u dotykové obrazovky.
Zde si procvičují barvy, skládají puzzle, určují dopravní značky, hrají pexeso nebo počítají a řeší vzdělávací aplikace.
Tuto dotykovou obrazovku máme zapůjčenou v rámci
projektu „Jak co funguje“, který je realizován v padesáti
školkách v České republice, a my jsme jedna z nich. Význam
projektu spočívá v tom, že se pedagogické pracovnice účastní
vzdělávacích programů, během kterých se naučí využívat
moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku a také se
naučí vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály
související s polytechnickou výchovou dětí. Tyto didaktické
učební materiály, které vytvoříme a následně zapojíme do
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Všem příznivcům Černé věže a těm, kdo svým dílem přispěli nebo se zúčastnili různých akcí na věži děkuji a těším se
na další spolupráci.
Všem návštěvníkům a občanům přeji krásné prožití vánočních svátků, v nadcházejícím roce 2015 hlavně pevné zdraví,
štěstí, radost, pohodu a spokojenost v osobním i pracovním
životě.
Lucie Lichnovská
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výuky, budeme po té v digitální podobě sdílet s ostatními
pedagogy jako příklady dobré praxe. V projektu pracujeme
pod vedením lektorů, metodiků, odborných asistentů a garantů. Jeho cílem je připravit učitele mateřských škol tak, aby
byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání,
protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální
práci, řemeslům a technice vůbec. Projekt „Jak co funguje“ je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
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rozpočtem České republiky. Po absolvování všech seminářů,
webinářů a vytvoření didaktických učebních materiálů budeme tedy v červnu úspěšnými absolventy tohoto projektu
a získáme pro děti již tak oblíbenou výše zmíněnou audiovizuální techniku pro jejich výuku i zábavu.
K tomu, aby se tak stalo, nám pomáhají i rodiče našich
dětí, kterým děkuji za vstřícnost při snížení stavu dětí v době
konání některých seminářů ve školce.
Za MŠ Drahanovice Antlová

Z mateřská školy
Ludéřov
Posledních čtrnáct dnů v měsíci
srpnu, jsme se my, děti z mateřské školy
v Ludéřově, opět sešly ve své mateřince. Těšily jsme se nejen na svou školičku, ale hlavně na kamarády a na hračky,
se kterými si rády hrajeme, ale které
doma nemáme. Teplé sluníčkové počasí
zvalo na čerstvý vzduch, a tak jsme
většinu činností prováděly venku
a všichni jsme si užívaly naší zahrádky.
K pohybovým aktivitám nás nemusel
nikdo přemlouvat. Každý si našel takovou činnost, která ho bavila. S novým
školním rokem jsme vyšly i do okolí
naší vesničky. Poznávaly a ukazovaly
jsme zajímavá místa našim novým
kamarádům, kteří nebydlí v Ludéřově:
vyšly jsme si ke keltskému menhiru,
v lese jsme si hrály se šiškami, dřevíčky, lístečky a kamínky. Stavěly jsme
z nich domečky a zahrádky pro broučky
a berušky. Z kopce jsme se dívaly na
vesnice a říkaly, jestli jsou vpravo nebo
vlevo a jak se jmenují. Pozorovaly jsme
dopravní prostředky na silnici a poznávaly, co vezou a jakou mají barvu. Učily
jsme se rozhlédnout a rychle přecházet
silnici. Letadla ve vzduchu, i když byla
maličká, se před námi neschovala.
Dívaly jsme se na jejich, někdy rovnou,
jindy klikatou dlouhatánskou bílou čáru
a hádaly jsme, kam asi letí. Také se nám
moc líbily traktory, které jezdily po poli
a sklízely řepu, kukuřici a vyorávaly
brambory. Povídaly jsme si o stromech
jehličnatých a listnatých a hledaly jsme
v okolí ten, který září do daleka svou
bílou kůrou. Ano, hledaly jsme břízy.
Sbíraly a loupaly jsme ořechy. Ty nám
moc chutnaly. Na tvrdé podložce jsme
na ně duply, až to křuplo a mlsaly jsme
bílá jádra. Vyhledávaly jsme v trávě
a na větvičkách keřů pavučiny ozdobené třpytivými kapičkami. Ale nebyly to
perličky, které ztratila Zlatovláska, byly
to krůpěje rosy rozzářené slunečními
paprsky. Chodily jsme se dívat na zvědavé kozy a chlupaté ovečky. Někdy
jsme jim natrhaly trsy trávy.
Houpaly, klouzaly, točily, hrály jsme
si (psssst, neprozraďte to na nás, i trošku lumpačily) na krásných dětských
hřištích v Ludéřově, ve Střížově a
v Kníničkách. Tady se nám moc a moc

Mikulášská nadílka
líbilo a zůstaly bychom tu mnohem
déle, ale musely jsme na oběd. Také
nám paní učitelka Marta Lepařová
koupila draka. No draka. On je to papírový barevný papoušek, ale to byste
koukali, jak si s větrem hrál na honěnou
a jak vysoko nad námi divoce létal
a dělal kličky a smyčky a osmičky, jen
aby ho vítr nechytil. I nám dětem se
několikrát vysmekl a letěl sám.
Autobusem jsme jely do Olomouce
a prohlédly si rostliny a exotické živočichy v Palmovém skleníku a navštívily
jsme divadelní představení „Brouk
Pytlík“.
Dny ubíhaly a najednou tu byl prosinec a s ním tradiční Mikulášská besíd-

ka. Pilně jsme se připravovaly, abychom si před hosty neudělaly ostudu.
Ve čtvrtek 4. prosince byla naše
mateřská škola plná rodičů, prarodičů,
kamarádů i sousedů. Všechny děti zpívaly, hrály pohádky, přednášely a také
napjatě očekávaly, jestli přijde Mikuláš,
anděl a čert a jestli donesou nadílku.
Přišli. S čertem jsme se moc nekamarádily a chodily okolo něj obloukem,
protože jsme se ho, někteří trošku jiní
moc, bály. Velmi bohaté nadílky se
dočkaly všechny děti. Sladkostí bylo
tolik, že budeme mlsat až do Vánoc.
Abyste nám věřili, podívejte se na
fotografie.
My, děti, z mateřinky z Ludéřova
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O DOBROVOLNÝCH
HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás všechny pozdravil v nadcházejícím předvánočním čase
a přiblížil alespoň ve zkratce činnost
Sborů dobrovolných hasičů v našem
okrsku č. 5 Drahanovice.
O činnosti našeho okrsku č. 5 Drahanovice a Sborů dobrovolných hasičů
v jeho působnosti jste se pravidelně
dozvídali na stránkách obecního zpravodaje díky pečlivě propracovaným
článkům bývalého místostarosty obce
Drahanovice a mého náměstka, bratra
Ing. Františka Faltýnka, kterému chci
ze srdce poděkovat za jeho několikaletou bohulibou činnost. Tak jak to bývá
v našich pohárových soutěžích dobrým
zvykem, přebírám teď i já štafetu psaní
příspěvků do obecních novin na poli
hasičském.
V posledním vydání obecních novin
jste se dozvěděli o činnosti našich
hasičských Sborů za období od května
do srpna letošního roku. Poslední třetina roku 2014 nám přinesla řadu zajímavých akcí. Z těch, v poslední době již
tradičních, to byl Veteránský den, konaný 6. září 2014 v Ludéřově. Vzhledem
k nabitému kulturnímu programu
v okolních obcích se tentokráte ludeřovským hasičům podařilo skloubit sraz
kozidechů se soutěžemi o Pohár kozího
vzdechu a projížďkou zúčastněných
veteránských strojů k Černé věži
v Drahanovicích a zpět v dopoledním
programu s odpoledním programem již
5. ročníku hasičské veteránské soutěže
„O putovní pohár veteránů SDH Ludéřov“, které se letos zúčastnilo celkem
6 družstev. Domácí veteráni SDH Ludéřov skončili na krásném 3. místě. Všem
přítomným tak jistě dokázali, že ještě
zdaleka nepatří do starého železa.
Společná veteránská akce splnila svůj
účel a byla návštěvníky velmi kladně
hodnocena.
Nejdůležitější akce roku 2014, přesahující rozměr našeho okrsku se uskutečnila v sobotu dne 13. září 2014 v Olomouci. Žehnal se nový okresní prapor.
Z našeho okrsku se akce zúčastnili
hasiči z Ludéřova a ze Lhoty. Na
Horním náměstí se sešlo několik set
uniformovaných hasičů. Za přítomnosti
vedení Okresního sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska v Olomouci, primátora města Olomouce, hejtmana Olomouckého kraje a dalších významných
hostů slavnostně požehnal arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský
mons. Jan Graubner nový prapor okresního sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v Olomouci, na který mimo
jiné přispěli i hasiči z Ludéřova částkou
1.000,- Kč. Po slavnostním aktu a pře-

Žehnání nového okresního praporu 13. září 2014 v Olomouci
hlídce historických a novodobých
hasičských vozidel na Horním náměstí
následoval pompézní hasičský průvod
s dechovkou Olomoucí na stadion
Lokomotivy Olomouc, kde akce pokračovala odpoledními hasičskými soutěžemi. V těch si výtečně vedla naše 2
ludeřovská družstva. V kategorii seriálu
soutěží TOHATSU se stejnojmenným
japonským strojem, který se používá
v posledních letech k požárnímu útoku
na okresních soutěžích v požárním
sportu, v kategorii ženy zvítězila z celkového počtu 18-ti soutěžících družstev
děvčata z Ludéřova s časem 19,08
sekundy a domů si odvezla Pohár poslance parlamentu ČR Ing. Romana
Váni. V kategorii muži skončili ludéřovští hasiči na krásném 3. místě s časem 19,70 sekundy z celkového počtu
28-mi zúčastněných soutěžících družstev s celkovou ztrátou 0,08 sekundy na
vítězné družstvo SDH Loučany.
Další velmi významnou akcí v našem okrsku byla oslava 75-tého výročí
založení SDH Lhota pod Kosířem,
konaná dne 20. září 2014. Při slavnostní
valné hromadě lhotečtí hasiči zavzpomínali na důležité historické události,
které jejich Sbor po třičtvrtě století
provázely. Proběhlo ocenění členů,
kteří přispěli k rozvoji činnosti SDH
Lhota pod Kosířem. Pro malé děti byla
připravena soutěž se džberovkou, své
umění předvedli v ukázkovém požárním útoku mladí hasiči ze Střížova.
Hasičský záchranný Sbor olomouckého
kraje přispěl ukázkou vyproštění osoby
z havarovaného auta. Kromě zajištěného občerstvení byl pobyt na Lhotě zpestřen hudbou a možností povozit se na
koních. V ten samý den se konal v Náměšti na Hané na amfiteátru Hasičský
den v rámci mezinárodní spolupráce
regionů Haná, Bystřička a Požitavie-

Širočina, kterého se zúčastnili zástupci
SDH Drahanovice a SDH Ludéřov. Tato
spolupráce mezi výše uvedenými regiony navazovala na jarní spolupráci, zahájenou v Ludéřově při oslavě svátku sv.
Floriána, o které jste se dočetli v minulém obecním zpravodaji. Dalším pokračováním spolupráce byla návštěva
našich slovenských hasičských bratří
a sester ve dnech 4. - 5. října 2014 ve
slovenských obcích Tesárské Mlyňany
a Čierne Klačany, které se zúčastnili 4
zástupci SDH Ludéřov. V Tesárských
Mlyňanech proběhla netradiční soutěž
ve vaření guláše a soutěž o železného
hasiče. Čierne Klačany nám po slavnostní nedělní mši svaté v místním
kostele nabídly přítomnost při otevření
místního hasičského muzea, vybudovaného jako součást projektu Dobrovolní
hasiči – historie a budoucnost. Plni
dojmů z krásně prožitého víkendu jsme
se ze Slovenska vraceli zpátky na tu
naši úrodnou Hanou.
Vyvrcholením činnosti okrsku č. 5
Drahanovice je každoroční podzimní
společné taktické cvičení zásahových
jednotek ve spolupráci s jejich zřizovatelem Obcí Drahanovice. To letošní se
konalo dne 15. 11. 2014 v Kulturním
domě ve Střížově a místo dálkového
vedení vody nebo hledání ztracené
osoby bylo zaměřeno na instruktážněmetodické cvičení – na zdravovědu ve
spolupráci s pověřeným zdravotnickým
pracovníkem. Cvičení splnilo svůj účel
a přispělo k procvičení základních
principů první pomoci. Akci logisticky
zajišťoval SDH Střížov.
Po ukončení instruktážně-metodického cvičení proběhlo vyhodnocení již
4. ročníku okrskové soutěže „O putovní
pohár okrsku č. 5 Drahanovice“, které
výraznou měrou podpořila Obec Drahanovice. Naším společným cílem je
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podpora Sborů dobrovolných hasičů
v okrsku č. 5 Drahanovice ve výchově
a připravenosti mladé generace členů
zásahových jednotek. Hodnocení proběhlo v rámci výsledků, které soutěžící
družstva z okrsku č. 5 Drahanovice
získala na hasičských soutěžích, konaných v okrsku a to: 3. května 2014 na
pohárové soutěži „O putovní pohár sv.
Floriána“ v Ludéřově, 8.května v Drahanovicích na okrskové soutěži, 19.července na pohárové soutěži ve Střížově
a pohárové soutěži „O pohár starosty
obce Drahanovice“, konané v Drahanovicích 30.srpna 2014. Absolutním vítězem 4. ročníku soutěže „O putovní
pohár okrsku č. 5 Drahanovice se stalo
soutěžní družstvo SDH Ludéřov, které
zvítězilo ve všech uvedených soutěžích,
na 2. místě skončili hasiči ze Střížova
a na 3. místě hasiči z Drahanovic.
Družstvo SDH Lhota hodnoceno nebylo, protože chybělo na všech pohárových soutěžích v okrsku č. 5 Drahanovice, včetně soutěže okrskové.
Souběžně s instruktážně-metodickým cvičením probíhalo v Olomouci –
Černovíře podzimní setkání představitelů SDH okresu Olomouc, kterého
se zúčastnili vedoucí činitelé SDH
z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a
Lhoty pod Kosířem.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti
v jednotlivých Sborech:
SDH Drahanovice uspořádal v posunutém termínu dne 30. 8. 2014 pohárovou soutěž „O putovní pohár starosty
obce Drahanovice“ z důvodu deštivého
počasí a rozmáčenému terénu včetně
přístupové cesty k areálu za bytovkami.
Dne 27. 9. 2014 Sbor ve svém hasičském areálu pořádal 1. ročník turnaje
v malé kopané. Soutěže se zúčastnilo
kromě mužských družstev i jedno družstvo ženské. Akce se vydařila. Drahanovští hasiči plánují použít výtěžek
z této akce na opravu soutěžního požárního čerpadla. Dne 18. října Sbor provedl v Drahanovicích podzimní sběr
železného šrotu. V měsící říjnu probíhala instalace mříží na nově postaveném
kiosku v areálu za bytovkami a dokončení rozvodů elektřiny. V hasičské
zbrojnici proběhla brigáda s cílem zazimování techniky a provedení celkového
úklidu. Velitel zásahové jednotky bratr
Petr Hroch zajistil STK hasičských
vozidel. Sbor za-jistil pro své členy dne
6. 12. 2014 bowling.
SDH Střížov pořádal 28. srpna 2014
pro své členy párty. Podzimní brigádnická činnost ve Sboru spočívala
v zazimování strojů, hasičského vybavení, zbrojnice a venkovního areálu za
kulturním domem ve Střížově. Mladí
hasiči pokračovali ve sběru starého
papíru. V polovině listopadu proběhl
nábor nových mladých hasičů SDH
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Střížov. Dne 28. 11. 2014 Sbor uspořádal historicky první rozsvícení vánočního stromku spojené s příjemným popíjením vánočního punče a doprovodného
programu pro děti, které si odnesly
i malý dáreček od hasičského Ježíška.
Akce byla velmi vydařená, hojně
navštívená. Střížovští chtějí do budoucna vytvořit z této akce příjemnou tradici, na kterou budou občané jejich
malebné vesničky rádi vzpomínat.
Hasiči na Lhotě se zúčastnili dne 4.
října 2014 Slavnostního žehnání lhoteckého minipivovaru Kosíř. V listopadu
provedli členové SDH Lhota zazimování techniky a kontrolu hydrantů včetně
jejich nátěru. Dne 29. 11. 2014 Sbor
pořádal Vánoční tvoření pro děti a rodiče a dne 5.12.2014 navštívil děti sv.
Mikuláš.
SDH Ludéřov provedl výměnu okna
ve výčepu a vstupních dveří ve
Spolkovém domu. Sbor pořádal 22. 11.
2014 tradiční zabíjačku a 6. 12. 2014
2. ročník rozsvícení vánočního stromu
s vánočním punčem a dalším občerstvením. Akce byla hojně navštívena a zakončena krásným Mikulášským ohňostrojem. Byla zazimována technika
a areál ve Vale. Na podzim Sbor společně oslavil kulatá výročí svých 3 členů bratrů Pavla Smékala, Davida Malého
a sestry Renaty Malé. Soutěžící družstva SDH Ludéřov se zúčastnila podzimního vyhlášení Hanácké extraligy
a Velké cenyProstějovska, kde v celkových hodnoceních dosáhla velice pěkných umístění. Zásahová jednotka SDH
Ludéřov likvidovala dne 4. 9.2014 sršní
hnízdo v rodinném domě pana Ivo
Ivana v Ludéřově č. 128.
V současné době probíhá příprava
Výročních valných hromad ve Sborech,
které se budou konat v prosinci 2014
a lednu 2015 a Výroční valné hromady
okrsku č. 5 Drahanovice. Ta se bude

konat dne 14. února 2015. Kromě rekapitulace a vyhodnocení celoroční činnosti proběhne ve všech Sborech
i v okrsku volba nových výborů a funkcionářů, kteří povedou naše Sbory
a okrsek dalších 5 let. V březnu příštího
roku nás čeká volba nového vedení
Okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Olomouci a posléze
v červnu řádný V. sjezd hasičstva
v Pardubicích, který zvolí naše nejvyšší
vedení v Praze. Přejme nám všem šťastnou ruku a mnoho mladých, obětavých
hasičů, kteří časem přeberou po nás tu
naši současnou hasičskou štafetu.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se nejen v letošním roce
ale za celé volební období 2010-2014
podíleli na propagaci dobrého jména
svých Sborů dobrovolných hasičů
a okrsku č.5 Drahanovice.
Vážení spoluobčané,
Máme před sebou ty nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce. Já i celý výbor okrsku
č. 5 Drahanovice vám přejeme klidné
prožití svátků vánočních, plné rodinné
pohody a radosti z narozeného Ježíška.
Do Nového roku 2015 vám navíc přejeme hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, lásky k bližnímu a pocitu z dobře
vykonané práce. Současně vám přejeme, abyste se s námi v příštím roce
2015 scházeli pouze na společenských
a kulturních akcích, které pro vás naši
hasiči připravují. Pokud přece jenom
nastane v roce 2015 příležitost, kdy nás
budete potřebovat, věřte, že jsme tu pro
vás a jsme schopni vám kdykoli a kdekoli pomoci v souvislosti s heslem
a posláním našich předchůdců „Bohu
ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku
pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice

Kosiřské džiganec
Vážení sportovní přátelé,
6. září se uskutečnil 2. ročník přespolního běhu, který jsem po dramatickém
průběhu prvního ročníku přejmenoval.
Kosiřské King uvolnil místo Kosiřskymu žigancovi. A tak v novém kabátě
a s novým elánem jsme proběhli také
částečně novou trať. Vzhledem k tomu,
že se zdá být dobrá a pravděpodobně již
nebude třeba změn, považuji náš Drahanovický závod za stabilizovaný
a připravený k dalšímu ročníku – 5. září
2015. Těším se na něj a všem, kteří jsou
alespoň trochu naladěni na „běžeckou
notu“ vzkazuji: Běh je nejpřirozenější
lidský pohyb a každému, kdo mu podlehne, se to milionkrát vrátí. Na zdraví,
duchu i dobré náladě. Takže: Vzůru

dolů milí běžci, nový ročník již klepe na
dveře.
Moc rád bych na tomto místě poděkoval desítkám dobrovolných organizátorů. Bez nich bych závod nikdy
nezvládl. Děkuji !!!!
A na závěr mi dovolte poděkovat
všem, kteří mi věnovali věcné dary
nebo přispěli určitou částkou, ze které
jsem potom mohl zabezpečit závod tak,
aby se sem závodníci rádi vraceli.
Především moc děkuji manželům
Ledvinovým, kterým děkuji rovnou
dvakrát, protože jsem na ně vloni zapomněl. Za to se jim ještě jednou – a už
tedy naposledy – omlouvám. Dále
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a neméně děkuji: Panu Leoši Proserovi,
paní Lexmaulové a restauraci Na Nové,
bratrům Kalábovým, panu Pavlovi
Matějů, firmě Wegar s.r.o. a panu
Radkovi Multušovi, panu Milanu
Lakomému a restauraci U Čarodějnice,
paní Husičkové a firmě Nábytek
Husička, bratrům Dvořákovým, panu
Markovi Krylovi a restauraci U Černé
věže, panu Pavlu Polákovi, manželům
Navrátilovým a tiskárně Tina, ZD
Senice a jejímu předsedovi - p. Jaroslavu Navrátilovi a rozhodně ne v poslední
řadě také panu Šaranovi za nádherné
mečíky pro vítěze. Snad jsem tedy letos
na nikoho nezapomněl.
Moc si vaší pomoci vážím. Bez vás
by byl závod poloviční.
Miloš Korhoň, organizátor

Start závodu Kosiřské džiganec

Myslivecké sdružení Drahanovice
Vážení spoluobčané,
konec dalšího kalendářního roku se neúprosně blíží, a proto
mi dovolte v krátkosti prostřednictvím tradičního mysliveckého článku shrnout poslední kvartál roku 2014 z pohledu
naší myslivecké činnosti. Letošní podzim byl z pohledu mysliveckých akcí u nás v Drahanovicích poměrně pestrý.
V pátek 10. října v rámci kooperace na česko-polském
projektu „Příroda kolem nás“ hostila myslivecká chata
U Svatopluka účastníky dětské myslivecké soutěže z České
i Polské republiky. Dětské vědomostní klání v oblastech
myslivosti, botaniky a zoologie započalo časně ráno za hezkého podzimního počasí slavnostním nástupem a za zvuku
mysliveckých fanfár a účasti představitelů mysliveckých
organizací a obce. Po nástupu následovalo nezbytné sdělení
organizačních pokynů, registrace soutěžících a rozřazení do
věkových kategorií. Pro děti byl nejprve připraven vědomostní test, který sestával z několika desítek otázek a vyzkoušel
děti z poznávání rostlin a živočichů, zoologie zvěře, mysliveckých zvyků a tradic, zásad chovu zvěře, myslivecké
legislativy a v neposlední řadě také ze střelectví a lovectví.
Dle vyjádření hodnotitelů bylo velmi potěšující, jaké znalosti
děti nabyly už v tak útlém věku. Po absolvování testů následovala praktická stezka lesem, kde soutěžící poznávali preparáty zvěře, pobytová znamení zvěře, plemena psů, prvky
myslivecké výzbroje a výstroje a samozřejmě také zelené
stromy a byliny. Po vyhodnocení absolvované stezky následovalo slavnostní vyhlášení výsledků celodenního vědomostního klání. Zvláště byly vyhlášeni vítězové za českou i polskou stranu, kteří byli za troubení slavnostních mysliveckých
fanfár vyznamenáni a obdarování hodnotnými věcnými cenami. Soutěž byla po krátkém přátelském posezení ukončena
v pozdních odpoledních hodinách.
Další mysliveckou akcí byly zkoušky lovecké upotřebitelnosti norníků, spíše známější jako tzv. norování, které se
uskutečnily následující den, tedy 11. října 2014. Již před
osmou hodinou ranní se začali na chatě U Svatopluka sjíždět
vůdci se svými čtyřnohými svěřenci, rozhodčí zkoušek a také
početná divácká základna. Po nezbytné registraci psů, veterinární prohlídce a vylosování soutěžních čísel byly zkoušky
oficiálně zahájeny slavnostním nástupem. Další program kynologické soutěže se po té odehrával na noře
U Svatopluka, kde naši čtyřnozí přátelé prokazovali svoji
hlasitost, rychlost a obratnost v umělé noře. Nervózní vůdci
psů, zvědaví diváci a nekompromisní rozhodčí, taková byla

Vědomostní soutěž a předávání cen vítězům
atmosféra během soutěže. Avšak nic netrvá věčně a o pár
hodin později již všichni vůdcové stáli na závěrečném nástupu, aby si vyslechli, že všichni jejich pejsci uspěli a získali
tolik touženou loveckou upotřebitelnost pro práci pod zemí.
Všem účastníkům i divákům děkujeme za návštěvu a těšíme
se opět za rok.
Poslední letošní mysliveckou akcí byla beseda o myslivosti, která se uskutečnila v neděli 30. listopadu na Sýpce
v Ludéřově. Krásné historické prostory barokní sýpky přímo
ukázkově korespondovaly s tématy besedy, kterými byly
myslivecké zvyky a tradice, myslivecké umění a lovecké
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zbraně jako umělecká díla. Osobně
jsem byl velmi potěšen hojnou účastí
posluchačů a neméně potěšující pro
mne byla závěrečná konstruktivní diskuse nad aktuálními problémy novodobé české myslivosti. Všem návštěvní-

kům děkuji za účast a těším se na některé z dalších tematicky zaměřených
besed.
Závěrem mi dovolte Vám popřát
krásné prožití svátků vánočních a v na-

stávajícím novém roce 2015 mnoho
zdraví, štěstí, osobní spokojenosti
a nespočet krásných zážitků z naší
české přírody.
František Nemerád,
Myslivecké sdružení Drahanovice

Ohlédnutí za rokem ´14 na sýpce
V letošním roce jsme na sýpce uspořádali několik společenských akcí.
V lednu to byla poutavá Černá hodinka
s Petrou Koppovou a jejím putováním
po Africe “S batohem na zádech“,
v únoru u nás historicky první Košt
slivovice, který v některém nadcházejícím únorovém dni zopakujeme, začátkem března se sešlo několik našich
spoluobčanek na Odpoledním čaji pro
ženy a 29.3. se u nás zastavil historický
kočár z muzea v Čechách pod Kosířem
na své cestě při zahájení turistické sezóny. V měsíci dubnu si sýpku vybrali
manželé Šindelářovi k oslavě své zlaté
svatby – jsme poctěni, a mohli jste zde
také navštívit výstavku „Velikonoce na
sýpce“. V létě, kdy je sýpka pravidelně
v neděli otevřena veřejnosti, jsme pořádali dvě výstavy. Od června do srpna
byla v přízemí ke zhlédnutí zajímavá
výstava kovových obrázků paní Ivy
Vodičkové a historických cihel sběratele pana Petra Vondráka. Krásná výstava
fotografií známé olomoucké fotografky
paní Mileny Valuškové a poutnických
holí pana Jana Šmoldase byla od července do konce září umístěna v novém
sále v 1. patře sýpky. Úžasnou atmosféru, zejména díky účasti obou autorů a
jejich přátel, měla vernisáž a také derniéra výstavy. Díky laskavosti paní Valuškové a pana Šmoldase, kteří svá díla
věnovali ve prospěch sýpky na její další
rozvoj, na závěr výstavy proběhla veřejná dražba. Šikovným dražitelem byl náš
pan starosta Ivo Richter, který z přítom-

ných hostů dokázal „vymámit“ nemalé
částky. Bylo to věru kouzelné odpoledne. Děkujeme.
Na podzim jsme uspořádali dvě
Černé hodinky. V říjnu s panem Ivo
Žváčkem povídání o Napoleonských
válkách a v listopadu s panem Františkem Nemerádem o myslivosti.
Na www.luderov.unas.cz najdete fotografie ze všech našich akcí.
Škoda jen, že se zatím akce našeho
spolku nesetkávají s příliš velkým
zájmem Vás, místních obyvatel naší
obce. Děkujeme všem, kdo nás svou

návštěvou podporují a velmi aktuálně
Vás proto srdečně zveme k návštěvě
výstavy betlémů a fotografií zimní
krajiny paní Aleny Kvapilové a zejména Vánočního koncertu v sobotu.
Přijďte, stojí to za TO!
Úspěšní jsme ale v získávání dotací
na další stavební práce na sýpce. Z programu „Významné projekty Olomouckého kraje“ se nám podařilo získat 400
tis. korun na vybudování letní galerie
v posledním patře sýpky pod střechou
a tak se máme zase na co těšit.
Za z.s. „U nás“ Dáša Navrátilová

Střípky z dějin obce
Již dost prostoru jsme na tomto místě
věnovali dějinám obce do roku 1620.
V následujících řádcích se proto budeme zabývat vývojem vesnice po Bílé
hoře. Drahanovice a obecně i celá
Morava se v roce 1619 ocitly v nemilé
situaci. V Brně totiž došlo k převratu,
v jehož důsledku se Morava přidala na
stranu vzbouřených stavů Čech, Slezska a obojí Lužice a přijala za krále
Fridricha Falckého. Z habsburského
pohledu legitimní panovník Ferdinand
II. se se ztrátou zemí Koruny české
nesmířil a v rozhodující bitvě na Bílé
hoře jeho alianční vojska zvítězila.
Válečná utrpení však touto bitvou
neskončila, ale pokračovala dalšími
fázemi třicetileté války. Nejničivěji
zasáhla region švédská okupace střední

Moravy v letech 1642 – 1650 (jejich
vojska odešla až dva roky po ukončení
konfliktu). Švédská posádka ubytovaná
v Olomouci, ale i v některých dalších moravských městech, obtěžovala
obyvatelstvo vysokými kontribucemi
a v případě odporu mu také působila
škody.
Jak již víme, Vratislav Bernard (II.)
ze Stvolové se zapojil do vzpoury
a v rámci trestu také o drahanovické
panství přišel. Císař jej dal roku 1634
Carolině d´Austria, kněžně Contecroy,
které tímto vyrovnal část dluhů. Do
té doby se Drahanovice nacházely ve
správě císaře, díky čemuž se nám
dochovaly zajímavé prameny. Dne 21.
října1625 dorazila do vesnice komise
v čele s hrabětem Contecroy, rytířem

zlatého rouna a tajným radou císaře,
shodou okolností také manželem budoucí majitelky Caroliny. Tato komise
měla převzít Drahanovice do správy,
což také nakonec učinila. Zajímavé pro
nás je, v jakém stavu komise panství
nalezla. Z původních 32 usedlostí se 20
jmenuje pustých, panský dvůr neměl
žádného dobytka ani obilí, natož movitých věcí. Uvedený počet pustých usedlostí znamená, že Drahanovice byly
buď vypáleny nějakým průchozím
vojskem, anebo část poddaných zběhla.
Jelikož je pravděpodobné, že v Drahanovicích velká část usedlíků vyznávala
nekatolickou víru, mohla je k odchodu
donutit změna náboženské situace
v zemi. Kardinál Ditrichštejn totiž
postupně zesiloval tlak na nekatolíky.
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Nejprve vykázal ze země nekatolické
kněží, poté i nekatolickou šlechtu. Co se
zde stalo, se bohužel nedovíme, protožepostrádáme prameny. K činnosti
komise ještě můžeme zmínit, že hrabě
Contecroy se nad stavem dvora velice
pohoršoval. Vratislav Bernard proto
slíbil, že nějaké obilí a dobytek nechá
na statek dovézt. Komise zároveň předala zdejší správu prozatímně do rukou
drahanovického fojta, kterého neznáme
jménem.
Další písemnou zmínku o Drahanovicích máme až o pět let později. Do
Drahanovic dorazila komise, která měla
progubernátora Moravy kardinála
Ditrischštejna zjistit opravdový stav
zdejšího panství. Závěry komise vylíčily Drahanovice jako naprosto zdevastované. Domy, stodoly a stáje zcela spadly, pivovar ležel v popelu, kostel byl
zničený. V lepším stavu se nenacházel
ani panský les, z něhož si drahanovičtí
poddaní brali dřevo, jak se jim zachtělo.
Co se složení obyvatel vesnice týče,
konstatovala komise, že v obci sídlilo
19 zahrádkářských usedlostí a pouze
dva sedláci. Není příliš jasné, jak tento
údaj komise myslela. Je velmi nepravděpodobné, že by v Drahanovicích
v rámci vesnické hierarchie působili
pouze dva sedláci na 19 zahrádkářů.
Domnívám se proto, že komise tento
stav uvedla podle osetých polností
a nikoliv podle skutečného vlastnictví
půdy přináležící k jednotlivým gruntům. Netvrdím ale, že by zdejší sedláci
nechtěli osít veškerou půdu, kterou měli
k dispozici. Situace musela být ovlivněna nedostatkem osiva. V případě neúrody, požáru nebo nuceného odvodu obilí
pak na osetí polností zbývalo méně.
Nahradit ztráty bylo v té době obtížné
nejenom v době války.
Jak již víme, v roce 1634 získala
Drahanovice Carolina d´Austria. Příliš
dlouho si je ale neponechala a roku
1641 se novým majitelem stal Jan
Waderborn z Dundy, po němž statek
později zdědil jeho syn Jan Jakub. Jak
v časech války noví majitelé zasáhli do
správy panství, nelze posoudit. Jediné,
co víme, je, jaké poměry v Drahanovicích panovaly po skončení třicetileté
války. V letech 1656 – 1657 proběhla na
Moravě tak zvaná první lánová vizitace,
která však nedosahovala potřebné přesnosti a pro mnohé stížnosti se musela
v letech 1669 – 1679 opakovat. Tehdejší
komise objížděly zemi a zjišťovaly, jak
se válka podepsala na jednotlivých
vesnicích. Drahanovice měly podle
tohoto šetření roku 1677 celkem 30
usedlostí. Z tohoto počtu bylo ve srovnání s první vizitací 16 starousedlíků,
sedm nových usedlíků a sedm hospodářství zůstávalo pustých. Z uvedeného
počtu 23 hospodařících usedlostí pak
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pouze čtyři jsou označeny jako domkářské (zahrádkářské), zbylých 19 patřilo
sedlákům. To nepochybně dokazuje, že
v té době se již hospodařilo „naplno“.
Jak tedy vyplývá z šetření komise,
v roce 1656 (osm let po válce) byla
pustá téměř polovina vsi. Drahanovice
tedy vyšly z třicetileté války silně poničeny, avšak stále na tom byly lépe než
například sousední Slatinice. Švédové
tuto vesnici srovnali se zemí a dříví ze
zbořených domů spálili ve vojenském
táboře u Olomouce. Ještě podle druhé
lánové vizitace zůstávalo ve Slatinicích
z 53 gruntů 32 neobydlených. Velmi
špatně po válce vypadal také Ludéřov
(pět obydlených usedlostí z 19).Naopak
Náměšť na Hané vyšla z války s ohle-
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dem na pusté usedlosti téměř nedotčena
(dvě poustky z 36 usedlých). Podobně
jako Drahanovice dopadly také Těšetice
a Střížov, u kterých zpustla zhruba
polovina hospodářství.
Jak ukazují prameny, za nejtěžší
období pro Drahanovice můžeme tedy
označit první fáze války. V roce 1625
zůstalo z 32 usedlostí obydleno pouze
12. Do roku 1630 se podařilo zabydlet
dalších deset hospodářství a celkový
počet osedlých se vyhoupl na číslo 22.
Další těžké období – švédská okupace –
pak způsobilo pokles obydlených hospodářství na číslo 16. Vývoj Drahanovic v poválečném období si nastíníme
v dalším čísle zpravodaje.
Roman Paulo ml.
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Vážení spoluobčané a přátelé oddílu TJ Sokol,
dovolte, abychom Vás, jménem fotbalového klubu TJ Sokol Drahanovice seznámili o dění v našem oddíle a průběhu podzimní části sezóny 2014/2015.
Podzimní část sezóny 2014/2015 lze u mužstva mužů po sportovní stránce
hodnotit kladně. Po mírném doplnění kádru asi nikdo nečekal,že se budeme pohybovat tak vysoko. V průběhu podzimu se ale projevila kvalitnípráce našeho trenéra
bývalého hráče M. Brhela. A po posledním podzimním utkání se nacházíme
v tabulce na prvním místě. Během podzimu jsme prohráli pouze dvě utkání a asi
nikdo nepamatuje třicet bodů za podzim. Je to jistý závazek do jarních bojů a všichni
hráči by se měli co nejlépe připravit na nadcházející část sezony. Určitě se musí
apelovat na samotné hráče, protože příprava některých byla po celý podzim velice
slabá. Hráči si neuvědomí, že i trenér se na trénink připravuje a když potom přijdou
tři tak celá příprava je na nic. V podzimní části sezony jsme měli v soutěži i mužstvo
mladších žáků,do kterého přešli bývalí benjamínci a které jsme doplnili o další
naděje drahanovické kopané. Výsledky již nebyly tak hrozné jako minulý ročník,
i zde se projevil mírný posun ve výkonnosti, ale k dokonalosti nám stále ještě hodně
schází. Co nás ale nejvíce mrzí je, že se nám nepodařilo udržet v soutěži družstvo
nejmladších. Zde se projevil částečný nezájem ze strany rodičů, potencionálních
trenérů. Doufáme, že již na jaře se někteří objeví na hřišti a budou se připravovat na
nový ročník.
Na závěr chceme poděkovat všem příznivcům v čele s obecním úřadem za jejich
podporu a doufáme, že nám budou i nadále fandit v tak hojném počtu a v duchu fair
play jak tomu bylo doposud.
Závěrem si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Sokolský ples, který se koná
v sobotu 28. února 2015 v Drahanovicích na sále u Krylů. V neděli 1. března dětský
maškarní karneval, který se loni těšil hojné účasti.
Přejeme všem krásné Vánoce. V příštím roce pevné zdraví a dobrou pohodu v roce
2015.
Výbor TJ Sokol Drahanovice

PENÍZE
PŘEDEM
STÁTNÍ
PODPORA

A BEZ
POPLATKŮ

Půjčka ProBydlení

AŽ 2000 Kč
ROČNĚ

má široké využití a je vhodná především k financování:
l
rekonstrukce a modernizace
l
dokončovacích prací a vybavení domácnosti
l
nákup pozemku
l
dofinancování hypotéky
Výhody a novinky u Půjček ProBydlení:
l
volitelná doba splácení a výše půjček
– Půjčka Pro Bydlení Expres se splatností 6 nebo 8 let
– Půjčka Pro Bydlení se splatností 12, 14 nebo 18 let
l
konstantní splátka po celou dobu splatnosti úvěru
l
bez nutnosti počátečního vkladu
l
úvěr zcela bez poplatků
Nižší požadavky na zajištění úvěrů:
l
úvěr až 500 000 Kč zcela bez zajištění
l
úvěr až 900 000 Kč bez nutnosti zástavy nemovitosti
l
družstevní bydlení až do 2 mil. Kč pouze s jedním
ručitelem
Víte, že s Půjčkou ProBydlení ani nepotřebujete
žádný počáteční vklad?
Kontakt:
Tel: 603 467 165

zdenek.navratil@obchod.wuestenrot.cz

Spolehlivý Internet
i do Vašeho domova
• zřízení připojení za 690 Kč
• rychlost stahování i odesílání 10Mbit
• žádné omezení přenesených dat
• měsíční paušál pouhých 360 Kč
• přejděte k nám a získejte bonus
• možnost levného volání přes VoIP

více informací

