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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím na počátku jarního období a na konci mírné
zimy, která nám umožnila pracovat na
výstavbě kanalizace a ČOV. V tomto
období rada a zastupitelstvo pracovalo
hlavně na sestavení rozpočtu obce na
rok 2015, který byl také na jednání
zastupitelstva 30. 3. 2015 schválen.
Náš rozpočet v příjmové části počítá
s částkou 170 427 000,- Kč, hlavní
částkou příjmů je dotace ve výší 107
milionů Kč na výstavbu kanalizace
a ČOV. Dále dotace na opravu českobratrského kostela ve výši 4,5 milionu Kč, je počítáno s daňovými příjmy
ve výši 17,5 milionu, s příjmy z prodeje
majetku (stavebních pozemků) ve výši
cca. 5,5 milionu Kč. Jsou zde zahrnuty
finanční prostředky ve výši 16 milionů
Kč, které jsou k dispozici na našich
účtech a 22 milionů Kč úvěr od komerční banky. Tyto příjmy byly následně rozděleny do jednotlivých výdajových kapitol následovně. Pochopitelně
největší částka je použita na stavbu
kanalizace a to 137 milionů Kč. Dále
na opravu českobratrského kostela 6,5
milionu Kč, opravy místních komunikací 4 miliony Kč, správa obce 4 miliony Kč, příspěvek naší škole je plánován
na 1,5 milionu Kč. Ve výdajové části
byla ponechána rezerva ve výši 10
milionů Kč na pokrytí nepředvídaných
nákladů při stavbě kanalizace. I když
podmínky poskytnutí dotací jednotlivým společenským složkám se v letošním roce novelizací zákona hodně
zpřísnily, zastupitelstvo schválilo Program podpory těchto spolků a po dodržení všech nových podmínek budou
moci o dotaci požádat a následně ji
čerpat, počítáme ve stejné výši jako
vloni.
Nyní bych si dovolil Vás informovat
o naší největší investiční akci a to
Kanalizace a ČOV. Jak jsem již uvedl
letošní mírná zima dovolila dodávajícím firmám pracovat skoro nepřetržitě

a tak snížit naši časovou ztrátu zaviněnou již dříve zmíněným projednáváním
našeho výběru dodavatele na ÚOHS.
Můžeme tak k dnešnímu dni konstatovat, že stavba probíhá dle harmonogramu.
ČOV – při dodělávání stavebních
částí je montována technologie a zkušební provoz by měl být zahájen
v polovině měsíce dubna.
Stoková síť: Součástí této stokové
sítě jsou přečerpávací stanice, které
jsou situovány do míst, kde není možno
umístit gravitační stoku. Tyto šachty
jsou již umístěny na svých místech dle
projektu a postupně budou osazovány
technologií dle postupu stavby. První
bude osazena a zprovozněna šachta na
Nové směrem na Slatinice, která dopraví splašky do ČOV. Práce na páteřních
stokách tj. stoka přes Drahanovice od
Nové přes pole do Střížova a celý
Střížov jsou v podstatě hotové, také
práce na další hlavní stoce tj. Lázinka
směr Kníničky a Ludéřov probíhají dle
harmonogramu. Pro Vaši informovanost – práce v Ludéřově budou započaty na hlavní silnici v úseku zatáčky
u pomníku padlých 13. 4., na části
Újezd bude pokračovat skupina, která
nyní pracuje v poli mezi Drahanovicemi a Kníničkami. V Kníničkách
budou práce započaty začátkem května.
V území Drahanovic pracuje několik
čet a to na Blatech, kde je hlavní řad

Stavba ČOV

takřka hotov, za Černou věží směrem
k areálu CO, potom od fary směr
pomník padlých, je prováděn protlak
pod potokem a zahajují se práce na
dopravně složitém úseku ve středu
obce. Na hlavních stokách, od Nové po
most v Drahanovicích, Blata a Střížov
jsou postupně prováděny dodavatelskými společnostmi tzv. veřejné části kanalizačních přípojek. Nyní bude řada na
nás všech! Zde bych poprosil a apeloval na Vás, aby po vyhlášení možnosti
připojování se na hlavní kanalizační
řad, (asi v polovině dubna) jste tak
učinili co nejrychleji, podle Vám zajištěné dokumentace a územního souhlasu, aby zkušební provoz čistírny nebyl
ohrožen nedostatkem splaškových vod.
Rada obce také doporučila zastupitelstvu ponechat výběr stočného pro
rok 2015 ve stávající výši a stanovit
novou cenu stočného od 1. 1. 2016.
Koordinátorem kanalizačních přípojek
byl radou obce ustanoven p. František
Navrátil, který bude provádět kontrolu
připojení každého z nás. Apeluji na
všechny majitele nemovitostí, že není
možné a přípustné vyčerpat stávající
žumpy a septiky do nové splaškové kanalizace. Došlo by ke zničení vyhnívacího procesu na ČOV a jeho znovu obnovení by stálo další velké prostředky.
Proto si zajistěte vyčerpání a desinfekci
dle územního souhlasu a projektové
dokumentace. Nechci vyhrožovat, to
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ani v nejmenším, ale i tyto náklady
budou mít vliv na cenu stočného, kterou budeme stanovovat.
Vážení spoluobčané, začátkem března přece jenom došlo ke zdržení stavby
a to z důvodu, že nás opustil člověk,
který stál u mnoha našich investičních akcí a byl tím hlavním nositelem
úkolů a pilířem stavby kanalizace. Dne
4. 3. 2015 nás náhle a neočekávaně
opustil pan Jaroslav Zouhar, náš dlouholetý spolupracovník a vykonavatel
technického dozoru investora. Z celého
srdce mu za vše, co pro naši obec
a potažmo pro nás všechny vykonal
děkuji.
Touto smutnou událostí byl v celku
logicky ukončen smluvní vztah k TDI,
tím pozastavena stavba a zastupitelstvo
obce muselo velice rychle tuto situaci
řešit. Zastupitelstvo bylo svoláno dle
zákona o obcích na den 12. 3. 2015
a v jediném bodě jednání schválilo svůj
úmysl zadat veřejnou zakázku na
výkon TDI stavby ČOV a stoková síť
formou jednacího řízení bez uveřejnění.
Následně byla na tomto jednání schválena Příkazní smlouva číslo 15-T005
uzavřená mezi obcí Drahanovice
a inženýrskou společností Provod s.r.o.
na výkon TDI při této stavbě. A to za
stejných podmínek jako mandátní
smlouva uzavřená s panem Jaroslavem
Zouharem dne 28. 6. 2012. Novým technickým dozorem investora byl pověřen pan Ing. František Navrátil a okamžitě se ujal svého úkolu. Přeji mu
v jeho nastalé nelehké situaci hodně
úspěchu a velkou podporu nás všech,

dobrou a odpovědnou spolupráci všech
společností ,,Sdružení Drahanovice –
ČOV a stoková síť 2013“, které pro nás
kanalizace staví.
Ještě pár slov k ekonomice stavby.
Fakturace je uzavřena do konce měsíce
února a obec řádně dle termínu splatnosti faktur tyto uhradila. Jsou vyfakturovány práce za 33 milionů Kč a uhrazeno celkem za 16 milionů Kč. V těchto dnech je požádáno o platbu z OPŽP
a to za měsíce prosinec, leden, únor tj.
celkem 17,5 milionu Kč.
Na závěr mi dovolte několik slov
starosty: Osobně bych rád poděkoval
všem, většinou starším spoluobčanům,
kteří chápou nutnost výstavby kanalizace. Ta sebou nese, a do budoucna ještě
ponese, mnoho problémů ať dopravních či prach a bláto. Ti při své návštěvě zde mě spíše podpoří vlídným
slovem a néééééé jak mnoho hlavně
mladších si nevybíravým způsobem
vynucuje svoje nesmyslné požadavky a
není ochotno pro úspěšné dokončení
stavby podstoupit vůbec nic ze svého
pohodlí. Nad jejich radami se někdy
zastavuje rozum!!
Další velkou investiční akcí probíhající v naší obci je rekonstrukce českobratrského kostela na „Galerii u
Kalicha“, o které jsem již hovořil
v úvodu. Také zde práce probíhají dle
harmonogramu a budou ukončeny dle
smlouvy o dílo do konce června. Pevně
věřím, že zde při předání díla začátkem
července prožijeme v nových prostorách krásný kulturní večer a že si do
nových prostor najdou cestu všichni.

Zimní období je vždy obdobím hodnocení roku minulého a sestavení plánů
na nový pracovní rok. Tak tomu bylo
i ve všech společenských organizacích
naší obce. Proběhly výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů, sokola, myslivců i z.s. ,,U nás“. Všichni
dobře víme, že tyto naše složky kromě
své spolkové činnosti organizují spoustu sportovně společenských akcí pro
naše spoluobčany. I plány na rok 2015
jsou smělé a obecní rozpočet ve své
výdajové částce Podpora občanských
sdružení počítá s podporou zhruba jako
v minulých letech. A všem za jejich
aktivitu v této oblasti života obce děkuji. Moje poděkování patří hlavně těm,
kteří se věnují práci s mládeží. Závěrem
bych Vás pozval na kulturní a sportovní
akce našeho jara. Bude to jako vždy
Slet čarodějnic pod Černou věží, pak si
děti naší základní školy pod vedením
svých pedagogů něco připraví na Den
matek – to bude 17. 5. a 23. 5. tolik
navštěvovaná Pohádková věž i ves.
Ode mne to berte jen jako ,,avízo“,
určitě Vás na tyto akce pozve osoba
odpovědná a povolanější tj. správcová
areálu Černé věže p. Lucie Lichnovská.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte popřát Vám hodně krásných
slunečných jarních dnů. Při všech společenských akcích v obci hodně krásných zážitků no a při tom kopání kolem
našich nemovitostí a při našem vlastním připojování se na kanalizaci hodně
zdaru a co nejméně překážek a problémů.
Ivo Richter, starosta

Práce rady obce v období leden – březen 2015
Leden
l
Záměr odkoupit pozemek p.č. 812

k.ú. Drahanovice, který je ve vlastnictví
Pozemkového úřadu.
l
Složení SPOZ:
Předsedkyně:
Iva Psotová, Střížov 85
Členové:
Jarmila Pospíšilová, Drahanovice 188
Jiřina Janečková, Drahanovice 199
Alena Novotná, Drahanovice 93
Eva Černá, Ludéřov 9
Monika Čecháčková, Ludéřov 123
Vlasta Richterová, Kníníčky 14
Hana Čajanová, Lhota pod Kosířem 3
l
Rada schvaluje příspěvek na lyžařský kurz ZŠ Náměšť na Hané, pro žáky
z Drahanovic – celkem 2.100,- Kč
l
Doporučuje zastupitelstvu prodej
pozemku p.č.597/153 v areálu „Za
Kapličkou“ panu Zdeňkovi Moravcovi
a Adrianě Tampierové
Únor
l
souhlasí s vybudováním vodovodních přípojek těmto občanům:

a) Ing. Ladislav Matuščík,
Střížov 28
b) František Toman,
Drahanovice 179
c) Zdeněk a Olga Kroutilovi,
Drahanovice 157
d) Josef a Zuzana Slavíčkovi,
Ludéřov 47
e) MUDr. Alena Poučová,
p.č.691/42 k.ú. Ludéřov
l
Rada obce pověřuje starostu s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na
automobil pro JSDH Drahanovice na
částku 100.000,- Kč
l
Rada odsouhlasila sponzorský dar
SDH Střížov 800,- Kč
l
Odsouhlasila žádost paní Vláčelové
o oplocení pronajatého pozemku p.č.
312/48 k.ú. Lhota pod Kosířem
l
Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 287/44 k.ú. Lhota pod Kosířem
paní Vláčelové Lence za běžných podmínek na 5 let.
l
Rada schvaluje sponzorský dar
Sokolům na ples ve výši 800,- Kč, na
dětský karneval 3.000,- Kč ve formě
balíčků ovoce pro děti.

l
Rada souhlasí se stavbou vodovodních přípojek:
a) Zdeněk Čepička, Drahanovice 120
b) Pavel Hrubý, Střížov 89
a Petr Weigl, Velkomoravská 55,
Olomouc
c) Lucie a Patrik Lichnovští,
Drahanovice 31
l
Rada probrala Statut Kontrolního
výboru zastupitelstva a Návrh jednacího řádu Kontrolního výboru zastupitelstva. Pověřila starostu, aby oba dokumenty projednal se smluvním právníkem obce.
l
Rada zamítla zařazení pozemku
680/18 k.ú. Ludéřov do změn v Územním plánu
l
Rada schvaluje (vzhledem k stávajícímu stavu přístavku) jako vícepráce
úplné stržení a vybudování nového
přístavku v Galerii U Kalicha z rozpočtu obce ve výši 33.407 Kč včetně
DPH 21%
l
Rada obce vzala na vědomí výsledek
výběrového řízení „Investice do rozvoje
vzdělání“ pro ZŠ a MŠ Drahanovice
l
Rada obce po zohlednění připomínek
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smluvního právníka obce doporučuje
zastupitelstvu obce ke schválení Statut
Kontrolního výboru obce Drahanovice,
Jednací řád K.V. a Plán činnosti K.V. na
rok 2015.
l
Rada bere na vědomí zamítnutí (nepodpoření) naší žádosti Dotace staveb
drobné architektury místního významu
ze dne 20.2.2015
l
Rada obce souhlasí s cenou za zřízení kanalizační přípojky - K. D. Střížov
za cenu 20.456,- Kč
Březen
l
Rada obce schvaluje spolupráci
s realitní kanceláří Dachi v komplexní

propagaci prodeje našich pozemků „Za
Kapličkou“ v ceně 9.500 Kč bez DPH
(11.495,- s DPH) na 8 měsíců, březen –
říjen 2015. Tato částka bude zahrnuta
v rozpočtu obce na rok 2015.
l
Rada schvaluje úplnou uzávěrku
silnice III/44812 po konec obce u hřbitova dle potřeby postupu stavebních
prací, nejdéle však do 22.5. 2015
l
Rada souhlasí s příspěvkem 20.000,Kč na činnost Mysliveckého sdružení
Drahanovice
l
Rada souhlasí s koncertem skupiny
Javory a sourozenci Ulrychovými na
den seniorů 6.9.2015
l
Rada souhlasí s úplnou uzavírkou
silnice III/44810 mezi Střížovem a Lu-

déřovem v termínu 9.3. – 17.4. 2015
l
Rada souhlasí s úplnou uzavírkou

silnice II/448 Ústín – Olomouc, letiště
od 30.3.2015 do 20.5.2015
l
Rada vzala na vědomí výsledek
hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky TDI Galerie U Kalicha (úmrtí p. J. Zouhara) podle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
16.3.2015.
l
V souladu se zvoleným způsobem
hodnocení předložil nejvhodnější
nabídku uchazeč Ing. Zbyněk Skoupil,
Žižkovo náměstí 3, 772 00 Olomouc,
IČ: 10621407
Mgr. Miloš Korhoň
místostarosta obce

Jarní sběr nebezpečných a objemných odpadů

Obecní úřad oznamuje,

v naší obci bude proveden v sobotu 11. dubna 2015.

že v níže uvedených
termínech bude vybírat
poplatek za komunální
odpad pro rok 2015.

od
od
od

8.00
8.35
9.35

do
do
do

8.30
9.30
10.30

Lhota (u kulturního domu)
Drahanovice (u školy)
Drahanovice ! pozor změna !
(okolí vlakového nádraží)
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!

Od začátků
Tříkrálových sbírek
v naší obci
Tříkrálové sbírky započaly již v roce
1999, kdy tato sbírka byla vyhlášena
pouze v Olomoucké diecézi. A na základě dobré zkušenosti od roku 2000 začaly Tříkrálové sbírky probíhat na celém
území naší vlasti.
Mohu sdělit, že za 17 roků jsem měla
možnost doprovázet několik různých
skupinek koledníčků. Ti z prvních koledníčků se již začínají ženit a vdávat,
a tak i z toho je patrné, že je to již několik roků, které obměnily i dětské tváře.
Je to velmi obdivuhodná a radostná
činnost dětí – koledníčků, kteří svým
zpěvem u každých dveří – zaklepeme,
označíme např. „K+M+B LP 2015“
a zazpíváme tradiční koledu: „My tři
králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví
vinšujeme Vám…“. Pokud je mrazivý
den a chlad, je nutné teplým čajem
pěvecká hrdélka zahřát a podpořit
k dalším krokům na cestě do nového
začínajícího roku, v němž nikdo nevíme, co nám připraví. A tak koledníčci

poctí svojí návštěvou dům od domu –
pozdraví a popřejí hlavně spoluobčanům, kteří bydlí úplně sami.
V každém roce je vyhlášeno několik
témat, která jsou cílem pro finanční
podporu Tříkrálové sbírky. Je to hlavně
o nás všech, kteří chceme s radostí pomáhat jiným, kteří to potřebují více než my.
Bylo by krásné i ve škole dětem
vysvětlit, že je to chvályhodné konání
a tím pomoci nám – vedoucím skupinek,
kteří s dětmi chodíme po všech částech
naší obce. První koledníčci byli tak
dobří, že jsme zvládli sami koledovat
přes víkend skoro po všech částech
obce. V dnešních dnech je více koledujících skupinek, avšak mohlo by jich
přibýt ještě více a donést do domů
radost a pokoj pro naše spoluobčany.
Nic není více zapotřebí – jen mít chuť
pro potřebné vykoledovat finanční
prostředky; a jak na to? Jen se přihlásit,
že chci dělat vedoucího skupinky koledníčků, a budou ochotní se zodpovědně
postarat o děti a s nimi získat finanční
příspěvky.
Při letošním Tříkrálovém koledování
jsme společně vykoledovali za celou
naši obec částku Kč 31.499,- a tady je

Částka je 480,- Kč na osobu.
Drahanovice
kancelář
obecního úřadu

pondělí 27. 4. 2015
18.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Střížov
kulturní dům

úterý 28. 4. 2015
14.40 – 15.15 hod.

Ludéřov
čtvrtek 30. 4. 2015
místnost rozhlasu 14.40 – 15.15 hod.
Lhota p/K
úterý 5. 5. 2015
místnost rozhlasu 14.45 – 15.15 hod.
rozpis dle částí obce:
Drahanovicíce
14.711,- Kč
Kníničky
510,- Kč
Lhota pod Kosířem 3.657,- Kč
Ludéřov
7.107,- Kč
Střížov
5.514,- Kč
A nyní Vám všem, kteří vedete skupinky koledníčků, ale i těm kteří přispíváte do pokladniček, chci poděkovat
a současně i poprosit pro další období
o štědrou ruku a srdce, které se bude
radovat z pomoci potřebným.
Za koledníky Marie Dostálová
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Matriční úřad
7. 3. 2015
Svatba v Barokní sýpce Ludéřov:
Věra Janečková Drahanovice
Petr Šimůnek
Olomouc
20. 3. 2015
Svatba v obřadní síni:
Libuše Kučová Mrsklesy
Boleslav Gazdík Drahanovice

Akce SPOZ:
11. 1. 2015
zlatá svatba
Marie a Hvězdoslav
Vítkovi, Ludéřov
28. 2. 2015
vítání občánků
Lukáš Navrátil, Ludéřov
Izabela Novotná, Drahanovice
Aneta Husičková, Střížov Anna Konopková, Střížov
Anna Hanáková, Ludéřov
21.03.2015 Velikonoční dekorace – KD Střížov
s floristkou pí Jarmilou Faltýnkovou

Černá věž
Milí návštěvníci a příznivci Černé věže, zase tu máme jaro
a s ním se probouzí ze zimního spánku i naše chráněná kulturní památka Černá věž.
Letošní sezóna prohlídek začala v sobotu 4. 4. a potrvá do
středy 30. 9. 2015.
Návštěvní doba věže se pro turisty nemění. Sobota a neděle vždy 10-12 a 13-17 hodin, od června do září ještě ve středu
13-17 hodin. Vstupné zůstává stejné jako v předchozích
letech, tj. dospělí 20,-, studenti a senioři 10,- a děti od 6ti let
platí 5,- Kč.
Během letošní turistické sezóny
můžete na Černé věži shlédnout tyto výstavy:
Sobota 4. 4. – neděle 17. 5.
Sopky v geologické historii Moravy a Slezska

Dávné sopky Moravy a Slezska na fotografiích, v krátkých
textech a ukázkách hornin. Přehled nejvýznamnějších vyvřelin. Drahé kameny a krystaly ve vulkanitech, pravěké artefakty zhotovené ze sopečných hornin.
Výstavu připravili: Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc,
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. a RNDr. Vladimíra Jašková.
Sobota 23. 5. – středa 1. 7.
Kreativně a prakticky s keramikou a hedvábím
Prodejní výstava obrazů malovaných na hedvábí, malované
šátky, keramické misky, talíře a jiné dekorativní předměty
z keramiky, hedvábí a dalších materiálů.
Výstavu připravuje Jana Francová ze Slatinic.
Sobota 4. 7. – Středa 19. 8.
Obrazy a malované hedvábí
Prodejní výstava olejomaleb, obrazů malovaných na hedvábí
a hedvábných šátků a šálů. Výstavu si pro Vás připravuje
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Mgr. Alena Mikulková z Drahanovic a v sobotu 4.7. od 17
hodin se těšíme na vaši návštěvu při vernisáži.
Sobota 22. 8. – středa 30. 9.
Poštovní známky a korespondence z celého světa.
Zajímavá výstava poštovních známek a korespondence ze
soukromé sbírky pana Miloše Bregina z Těšetic.
Akce připravované na letošní rok,
kterých se můžete zúčastnit:
Čtvrtek 30. 4. Slet čarodějnic pod Černou věží
Zábavný podvečer pro malé i velké čarodějnice.
Čarodějnické vystoupení, soutěže, vyhodnocení malířské
soutěže, vyhodnocení nejlepší masky a odměny pro děti.
Začátek od 16.30 hodin. Srdečně zveme všechny děti v maskách čarodějnic. Vstupné dobrovolné.
Neděle 17. 5. Den matek
Vystoupení MŠ Drahanovice a Ludéřov a ZŠ Drahanovice
s kulturní program „Když zdravě rostu“, koncert hudební
skupiny Fantajm, jarmark. Květinové zdobení s pí Faltýnkovou. Výstava kočárků a panenek. Vstupné dobrovolné.
Začátek ve 14.00 hodin.
Sobota 23. 5. Pohádková věž i ves
Setkání dětí s pohádkovými postavami. Plnění úkolů, odměny, soutěže, diskotéka, tombola.
Začátek ve 14.00 hodin u Černé věže, pokračování na hřišti
TJ Sokola.
Sobota 25 .7. Hodové odpoledne
Hodové odpoledne s kulturním programem a jarmarkem.
Začátek ve 14.00 hodin.
Neděle 6. 9. XII. Setkání seniorů
Kulturní program nejen pro seniory. Hudební skupina Javory
– Hana a Petr Ulrychovi.
Začátek v 15.00 hodin.
Pátek 4. 12. Mikulášská nadílka s vánočním jarmarkem
Rozsvícení vánočního stromku, mikulášská nadílka, prodej
vánočního zboží na vánočním jarmarku.
Začátek od 16.00 hod.
Při příležitosti první akce – Sletu čarodějnic – vyhlašuji
pro děti výtvarnou soutěž na téma ČARODĚJNICE A
JEJICH POMOCNÍCI (kocour, netopýr, sova, had a jiní).
Malované, lepené nebo jinak vyrobené postavičky čarodějnic
a jejich pomocníků mohou děti odevzdávat na Černé věži od
4. do 26. dubna, a to vždy v sobotu a neděli 10-12 a 13-17
hodin. Každé dítě může odevzdat jen jeden obrázek, nejlépe
velikosti A4. Všechny obrázky budou vystaveny 30.4. na
výstavce v jídelně, poté vyhodnoceny a výherci odměněni.
Všechny kulturní akce budou podrobně popsány na
plakátech.

Prosím příznivce Černé věže a jejich kulturních akcí
hlavně pro děti, kteří by se do nich chtěli zapojit a nějak přispět, aby mě kontaktovali na telefonu: 608 311 792 nebo na
e-mailu: info@černavez.cz.
Na Černé věži si také můžete zakoupit nové suvenýry :
Papírovou skládačku Černé věže, dřevěné trojhranné tužky,
propisky, nové pohledy rozhledny Velký Kosíř, pexeso rozhleden, novou vizitku Barokní sýpky v Ludéřově.
Dále je možnost zakoupit tyto suvenýry: Magnety Čv a
puzzle magnetky Čv, různé pohledy, 3D pohled Čv,
turistické nálepky, turistické známky, turistické vizitky
i deníky, keramické hrnky, věžičky a zvonečky, různé publikace, deníček Hanáckého cestovatele a jiné.
V infocentru Černé věže je k dispozici také velké množství
propagačních materiálů Olomouckého kraje.
Těším se na Vaši návštěvu.
S přáním pěkných jarních dnů za Černou věž
Lucie Lichnovská

Ze života mateřské školy Ludéřov 2015 - Maškarní karneval
Ludéřov se v sobotu 21. února stal
vyhledávaným místem pro rodiče s dětmi. Dětský karneval se zde koná již
mnoho let a dřívější dětští účastníci se
dnes vrací s vlastními ratolestmi.
Sobotní karnevalové odpoledne
organizují rodiče žáků a kolektiv mateřské školy v Ludéřově. Téměř každá
rodina podpořila a vložila do přípravy
nejen mnoho času, ale i prostředků.
Taková příprava a úklid sálu, postarat se
o pohoštění, zajistit krásnou výzdobu

sálu a hlediště dá velkou práci. Akci
podpořil obecní úřad v Drahanovicích,
který zapůjčil sál a jako každý rok věnoval ovocné balíčky pro děti.
Zahájení se v letošním roce ujala
místostarostka paní Mgr. Iva Psotová
a paní ředitelka Mgr. Lenka Trávníčková. Je milé, že se karneval za dlouhá
léta stal kulturní akcí celé obce, kdy se
maškarního karnevalu účastní i ti, které
tam dříve vodili jejich rodiče a teď sem
přivádí vlastní děti.

V letošním roce nás rozesmál šašek
Viky z agentury Bavi Litovel. Tanec,
hry ale i trochu napětí za doprovodu
veselé hudby, světýlek a tajemné mlhy.
Každý obdivoval krásné a nápadité
masky. Na pódiu děti soutěžily, zazpívaly písničky, předvedly taneček nebo
zvuk domácího zvířátka. O napětí se
postaral převlečený Viky, kdy jako
strašák s očima na strunkách škádlil
děti. Karnevalové veselí bylo vyplněno
smíchem, tancem, legrací a dobrou
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náladou. Neodmyslitelnou součástí
programu byla i tombola. Celé odpoledne se všichni bavili.
Rodičům se vše letos prostě povedlo,
vždyť šlo především o to setkat se
a prožít s dětmi krásné zábavné odpoledne.
Těšíme se na příští rok, a pokud si
někdo z Vás pamatuje na úplně první
karneval, přijďte nám povyprávět.
Ještě jednou děkujeme Všem rodičům a všem sponzorům za podporu.
Za Mateřskou školu Ludéřov
Lepařová Marta

Myslivecké sdružení Drahanovice
Vážení spoluobčané,
s dalším číslem obecního zpravodaje přichází i další z cyklu
článků o myslivosti, tentokrát na téma „Přichází jaro: Co
s opuštěnými mláďaty?“, které je v posledních letech více než
aktuální.
Mrazy ustupují, poslední sníh se již dávno rozpustil a zima
ztrácí vládu nad přírodou. V březnu zima končí a pomalu
nastává jaro. Příroda se probouzí ze spánku, přilétají tažní
ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se
objevují první mláďata zvěře.
Myslivci pomalu přestávají s ohledem na vývoj počasí
přikrmovat, aby si zvěř opět začala navykat na přirozenou
potravu, kterou běžně nalezne v přírodě. V tomto období je
klíčové postupně snižovat krmné dávky, aby si trávicí trakt
zvěře, zejména potom přežvýkavců, navykl na postupný
přechod k jinému druhu potravy. S postupem jara zvěř přestane myslivecká zařízení, tedy krmelce, krmelečky a zásypy,
navštěvovat úplně. Rozsáhlé luční porosty se začínají opět
zelenat, byliny se centimetr po centimetru tyčí vzhůru a na
stromech se začíná objevovat listí; jaro je tady.
Kromě množství fyzické práce v honitbě čeká myslivce
v průběhu jara i množství administrativních povinností. Na
konci měsíce března končí tzv. myslivecký rok a je třeba
vypracovat řadu mysliveckých výkazů a statistik a pro nový
rok připravit plány chovu a lovu zvěře, hospodaření v honitbě
a jiné. V březnu také zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož
termín stanovil místně příslušný krajský úřad. Myslivci
přímo v terénu provádí pečlivé sčítání stavů jednotlivých
druhů zvěře, neboť se od těchto počtů odvíjí veškeré jejich

další myslivecké plánování.
S příchodem prvních jarních dnů se v přírodě můžeme
začít setkávat i s prvními mláďaty. Na polích či v remízcích
můžeme vidět první vrhy zajíců a v lesích se také počátkem
jara můžeme setkat s prvními selaty. V květnu se pak v přírodě velmi často setkáváme s mláďaty srnčí zvěře. Je vysoce
pravděpodobné, že většinou tato mláďata spatříme odložená
a bez přítomnosti matky někde v úkrytu mezi keři či pod trsy
trávy, tedy zdánlivě opuštěná. Opak je však pravdou.
Ačkoliv pro řadu z nás je tato problematika dobře známa,
z vlastní zkušenosti vím, že v praxi tomu bývá naopak
a v průběhu jara se záchranné stanice zvěře plní nejrůznějšími
mláďaty, která lidé nacházejí v přírodě. Vzhledem k faktu, že
odebrání mláděte z volné přírody pro něj může mít fatální
následky, rád bych podstatnou část tohoto článku věnoval
právě tomuto fenoménu posledních let.
V dnešní kulturní krajině bohužel více než často dochází
ke střetům člověka se zvěří, což nemusí vždy končit šťastně.
Na druhou stranu se mnohá zvířata s lidmi již sžila natolik, že
svá mláďata vyvádí v jejich těsné blízkosti. Co ale dělat, když
my lidé na nějaké to mládě narazíme? Jak se zachovat, je-li
mládě opuštěné, zraněné? A máme se vůbec přírodě do jejího
koloběhu života plést?
Možná vám poslední otázka, tedy jestli se máme vůbec do
koloběhu života plést, připadá zvláštní a necitelná, ale odpověď "pokud možno ne", vám dá každý zanícený přírodovědec. Ano, když najdete v přírodě mládě, opravdu bývá často
nejlepší řešení nedělat nic, nezasahovat, nepomáhat. Pokusím
se vysvětlit na několika situacích proč.
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Mláďata zajíců bývají zdánlivě nejčastějšími opuštěnými
mláďaty jara a velmi často končí v záchranných stanicích,
bohužel ve většině případů zcela zbytečně. Zaječí samice
totiž vrhá své mladé přímo na trávě, v houštině nebo pod keři,
avšak mláďata jsou již osrstěná a vidí. Matka je nechává na
místě a pouze několikrát denně k nim dochází na kojení.
Ačkoliv mládě vypadá jako sirotek, s vysokou pravděpodobností jím není. Co tedy dělat, když narazíte na mládě v přírodě? Nic!!! Vezmete-li zajíče domů nebo do útulku, odsoudíte
jej k nešťastnému životu v kotci, či dokonce k smrti. Zajíci se
dají doma odchovat, ale díky tomu, že se nenaučí od rodičů
správnému chování, po vypuštění se stávají snadnými terči
predátorů.
Druhými nejčastěji "zachraňovanými" mláďaty jsou srnčata. I ty matka klade a zanechává v mlází v lese, na loukách
či u polí v hnízdě. Srnčata také prvních čtrnáct dní nevydávají
žádný pach, a jen tiše spokojeně leží a vyčkávají příchodu
samice, která se vždy zdržuje vpovzdálí a mláďata se vrací
krmit v pravidelných intervalech. Pokud takovéto mládě
objevíte, nikdy na něj nesahejte, nepouštějte k nim psa
a místo urychleně opusťte! Samice má velice dobře vyvinutý
čich, proto je zde reálná hrozba, že se ze spokojeného mláděte
stane sirotek.
Může ale nastat situace, kdy mládě pomoc skutečně potřebuje. Poznáte to pouhým pohledem. Pomoc je nutná, když je
mládě zraněné či vysílené, uštvané či přinesené kočkou nebo
psem či objevují-li se u mláděte klinické příznaky onemocnění. V takových případech je naše lidská pomoc na místě.

Našli jste raněné nebo opuštěné mládě ve volné přírodě?
Nevíte si rady? Zavolejte do nejbližší záchranné stanice!
Kontakty na ně najdete na www.zvirevnouzi.cz nebo volejte
centrální dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155
155.
Pamatujme si, že v případě nalezených mláďat je někdy nejlepší pomocí nedělat nic, ačkoliv se to může zdát necitelné a
absurdní. V případech, kdy si nebudete jistí, jak postupovat,
neváhejte kontaktovat kteroukoliv ze záchranných stanic, kde
Vám rádi pomohou vyškolení odborníci.
František Nemerád
Myslivecké sdružení Drahanovice

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání obecního zpravodaje jste se dozvěděli o činnosti okrsku č.
5 Drahanovice a všech jeho Sborů dobrovolných hasičů z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a Lhoty pod Kosířem
za období od srpna do prosince 2014.
V krátkosti vás teď seznámím
s činností našich dobrovolných hasičů
od prosince 2014 do března 2015.
Ve všech Sborech proběhly řádné
Výroční valné hromady. Byla vyhodnocena celoroční činnost a řádně proběhly
ve všech Sborech i v okrsku volby
nových výborů a funkcionářů na období
let 2015-2020. V sobotu dne 21. března
2015 se v Příkazích konalo za účasti
zástupců našich SDH Okresní shromáždění delegátů hasičů Čech Moravy
a Slezska okresu Olomouc. Bylo zvoleno nové vedení Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska v Olomouci a nás může jen těšit, že členem
Výkonného výboru OSH Olomouc se
stal náš kandidát br. Alois Švancara,
starosta SDH Drahanovice a člen
zastupitelstva obce Drahanovice.
Přejeme mu mnoho úspěchů v této nové
funkci a věříme, že jeho aktivní činnost
v OSH Olomouc bude přínosem pro
okrsek č. 5 Drahanovice a všechny čtyři
naše hasičské Sbory.
Do konce ledna 2015 proběhly ve
všech hasičských zbrojnicích v Drahanovicích, Ludéřově, Střížově a na
Lhotě pod Kosířem řádné inventarizace
obecního majetku. Požadavky velitelů

na dovybavení zásahových jednotek
byly řádně zpracovány a začleněny do
letošního obecního rozpočtu. Letošní
prioritou je pořízení dodávkového automobilu pro zásahovou jednotku SDH
Drahanovice v ceně 250.000,-Kč, který
nahradí dosluhující dopravní automobil
AVIA. Obec Drahanovice požádala
v souladu s pravidly poskytování příspěvku na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky o dotaci na tento
nový automobil ve výši 100.000,-Kč
z rozpočtu Olomouckého kraje. To, že
naše zásahové jednotky v okrsku č.5
Drahanovice potřebujeme, dokazují i
dva letošní požáry, na kterých zasahovali hasiči ze Střížova a z Drahanovic –
11. ledna 2015 při požáru garáže rodinného domu Tisoňových ve Střížově
a 15. února 2015 u požáru komína
v rodinném domě č. 2 v Kníničkách.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti
v jednotlivých Sborech:
Výroční valná hromada SDH Lhota pod
Kosířem se konala 20.12.2014. Starostou Sboru byl zvolen br. Jiří Vyhlídal,
velitelem br. Václav Zatloukal. Hasiči
na Lhotě se zúčastnili plesu v Čechovicích a ve Střížově. Pro své členy Sbor
zajistil bowling v Senici na Hané.
V březnu 2015 Sbor oslavil patesátiny
svého člena br. Vladimíra Kmenta, dále
pořádal velikonoční tvoření pro malé
i velké s velikonoční nadílkou. Dne
28. 3. 2015 Sbor zajistil na Lhotě pod
Kosířem sběr železného šrotu. V rámci
přípravy na letní sezónu provedli lho-

tečtí hasiči úklid dětského hřiště, hasičské zbrojnice a namontování laviček
včetně stolů před hasičskou zbrojnicí.
První Výroční valnou hromadou
roku 2015 v okrsku č. 5 Drahanovice
byla VVH SDH Ludéřov, konaná dne
10. ledna 2015 v Kulturním domě v Ludéřově. Staronovým starostou ludéřovského hasičského Sboru byl zvolen br.
František Navrátil st., velitelem br.
Zdeněk Menšík. Dne 23. ledna 2015
Sbor pořádal v sále KD Ludéřov hasičský ples s hudební skupinou „Galaxy“
za účasti 101 platících návštěvníků.
Členové Sboru se v březnu 2015 zúčastnili Výroční valné hromady Mysliveckého sdružení Drahanovice, hasičského
plesu ve Střížově a 1. plesu Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouc, konaného v Olomouci
27. 3. 2015. V rámci spolupráce mezi
regiony Haná, Bystřička a PožitavieŠiročina se 2 členové SDH Ludéřov
zúčastnili hasičského workshopu, konaného na Slovensku ve dnech 28. 3.29. 3. 2015. Brigády byly zaměřeny na
řezání dřeva, úklid hasičské zbrojnice,
sběr starého železa v Ludéřově a Kníničkách, montování laviček a příprava
na letní sezónu. V současné době probíhá příprava na Oslavu patrona hasičů
sv. Floriána, která se uskuteční dne
2. 5. 2015 v Ludéřově. V rámci této
oslavy bude před mší svatou slavnostně
požehnána nová sportovní hasičská
stříkačka, kterou ludéřovský Sbor pořídil pro svá úspěšná sportovní družstva
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mužů a žen.
Další Výroční valná hromada
v našem okrsku se konala dne 16. ledna
2015 v Kulturním domě ve Střížově.
Starostkou SDH Střížov byla zvolena
sestra Hana Hrubá, velitelem br. Martin
Andrýsek. Kromě rekapitulace činnosti
Sboru za rok 2014 se v diskusi hovořilo
o prvním letošním požáru v okrsku č. 5
Drahanovice a to ve Střížově, kde
v podvečer 11. ledna 2015 v 18,45
hodin hořela garáž rodinného domu
Tisoňových. Vzhledem k silnému větru
docházelo k rychlému šíření ohně
a zasažení štítu sousedního hospodářského stavení a pergoly pana Zatloukala. Hasičským záchranným Sborem
Olomouckého kraje byly k požáru povolány jednotky z Náměště na Hané,
Drahanovic a Střížova, které okamžitě
po příjezdu začaly s koordinovaným
hašením garáže. Poté ještě dorazily na
pomoc zásahové jednotky ze Senice na
Hané, Konice a profesionální hasiči
z Olomouce. Díky koordinovanému
zásahu se podařilo včas dostat oheň pod
kontrolu a požár uhasit. Následně probíhalo rozebírání ohořelé střechy, dohašování ohnisek požáru a zajištění plynové
lahve proti výbuchu. Dohašování
a rozebírání střechy probíhalo po dobu
cca 2 hodin. Zásahové jednotky ze
Střížova a Drahanovic odvedly výbornou práci a za své nasazení a koordinaci
si zaslouží pochvalu.
Tradiční, v pořadí již XII. hasičský
ples věnovaný ženám k MDŽ pořádal
SDH Střížov dne 7. března 2015.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina „Galaxy“ s doprovodným přestávkovým vystoupením taneční skupiny
TRIPS ze Senice na Hané pod vedením
Mgr. Miroslavy Grulichové a předtančením standardních tanců pana Jiřího
Kapse s partnerkou. Na závěr krásné
a hojně navštívené akce si dámy odnesly jako dárek květiny v podobě macešek
a petrklíčů.
Poslední sborová Výroční valná
hromada v okrsku č. 5 Drahanovice se
konala v Drahanovicích 24. ledna 2015
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na sále p. Marka Kryla u Černé věže.
Staronovým starostou SDH Drahanovice byl zvolen br. Mgr. Alois Švancara, velitelem br. Petr Hroch. Sbor
poděkoval sestře Aleně Romanové za
její 33 let trvající bohulibou činnost ve
funkci hospodáře Sboru, kterou bude
v nově zvoleném výboru SDH Drahanovice zastávat sestra Marcela Řezníčková. Zásahová jednotka SDH Drahanovice se zúčastnila hašení požáru
garáže dne 11. ledna 2015 ve Střížově
u Tisoňů a dne 15. února 2015 požáru
komína rodinného domu č. 2 v Kníničkách. V rámci brigádnické činnosti
členové SDH Drahanovice dokončili
elektrifikaci stánku na hasičském areálu
za kapličkou. V přípravě na blížící se
sezónu hasiči z Drahanovic stihli opravit soutěžní hasičskou stříkačku pro
soutěže v požárním sportu. Budeme jim
držet palce. První jarní výšlap na
„Hanácké Mont Blank“ uskutečnili
drahanovští hasiči na Bílou sobotu.
Vyvrcholením letošních Výročních
valných hromad byla VVH okrsku č. 5
Drahanovice, konaná dne 15. února
2015 v baru p. Marka Kryla naproti
Černé věže v Drahanovicích. Poděkování patří SDH Drahanovice za letošní
celkové zajištění VVH okrsku č. 5
Drahanovice. Jednání se za hosty
zúčastnili: starosta obce Drahanovicep. Ivo Richter, za Hasičský záchranný
Sbor olomouckého kraje jeho ředitel,
mjr. Ing. Karel Kolařík, za Okresní
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Olomouci člen Výkonného výboru OSH Olomouc a starosta okrsku č. 6
Náměšť na Hané p. Jaroslav Rozsíval,
starosta okrsku č. 21 Těšetice Ing.
František Navrátil, starosta 19. okrsku
Čechy pod Kosířem p. Milan Vyroubal,
náměstek starosty Okresního sdružení
hasičů Čech,Moravy a Slezska v Prostějově br. Jiří Zips a dále pozvaní hosté
a delegáti všech 4 Sborů okrsku č. 5
Drahanovice z Drahanovic, Ludéřova,
Střížova a Lhoty pod Kosířem. Zrekapitulovali jsme naši činnost nejen za
rok 2014, ale za celé volební období let
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2010-2014. Vytyčili jsme si nové cíle
a zvolili jsme 17-ti členný Výbor okrsku č. 5 Drahanovice, který povede náš
okrsek v období let 2015-2020, v tomto
složení :
starosta:
br. Ing. Pavel Navrátil
náměstek starosty:
br. Ing. František Faltýnek
velitel:
br. Petr Hroch
zástupce velitele:
br. Martin Andrýsek
referent prevence:
br. František Navrátil
hospodář:
br. Alois Švancara
referent mládeže:
br. Tomáš Sklenák
předseda revizní komise:
sestra Monika Lakomá
členové výboru:
br. Zdeněk Menšík, br. Pavel Navrátil ml., br. Aleš Pelikán, sestra
Helena Hrochová, br. Pavel Hrubý,
sestra Hana Hrubá, br. Zdeněk Nepožitek, br. Václav Zatloukal a br. Jiří
Vyhlídal.
Vážení spoluobčané,
po vyhasnutí betlémského světla v mém
krbu vám všem přeji krásné jarní dny,
radost z dobře vykonané práce na
zahrádce protkanou vůní líbezných
květů, stromů a keřů. Současně vás
všechny zvu na okrskové kolo v požárním sportu, které letos zajišťuje sousední okrsek č. 6 Náměšť na Hané a bude
se konat v sobotu dne 25. dubna 2015
dopoledne na hřišti na Nových Dvorech
(hanáckê na Famkách) a na tradiční
Oslavu patrona hasičů sv. Floriána,
kterou budeme v našem okrsku slavit
v sobotu dne 2. května 2015 tradičně
v Ludéřově.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice
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Několik obrázků z vybraných akcí pořádaných letos na sýpce
Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na našich stránkách www.luderov.cz, kde najdete spoustu fotografií z našich akcí.

Černá hodinka – vyprávění Petry Koppové o cestě po Islandu

Košt slivovice

Workshopová dílnička – výroba šperků technikou FIMO
a obrázků pergamáno

Workshopová dílnička – velikonoční tvoření

Do nové galerie pod střechou sýpky připravujeme expozici starých hraček. Prosíme Vás, laskavé spoluobčany, pokud máte
historické hračky, které by mohly tuto expozici ozdobit, a chtěli byste náš cíl podpořit exponátem,
kontaktujte nás na tel: 603 525 740 – pí Koppová, 731 476 990 – pí Žáková, 604 246 932 – p. Váňa.

Z drahanovického
fotbalu
Tak konečně, začalo nám jaro!
Ale než vyběhneme na náš krásný trávník a usedneme v našem areále, dovolte
vážení spoluobčané a přátelé oddílu TJ
Sokol Drahanovice, abychom Vás
informovali o dění v našem oddíle od
podzimu 2014 až do jara 2015.
Jak všichni víte - naše mužstvo mužů
je po podzimní části na prvním místě
v tabulce. Díky perfektní práci trenéra
mužstva a celého realizačního týmu
mužstvo určitě naváže na podzimní
úspěchy ve hře a na jaře se bude opět na
co koukat.
Jenom okrajově zmíníme, že OFS si
vymyslel, asi v duchu 21. století :-), že
elektronizace se musí dostat na každé
hřiště, takže zápisy z utkání budou
řešeny a odesílány na OFS pouze elektronicky.

V prosinci 2014 proběhlo výjezdní
zasedání výboru TJ Sokol v Barokní
sýpce Ludéřov, děkujeme spolku U nás,
z. s. za uskutečnění tohoto zasedání.
V sobotu 3. ledna 2015 se uskutečnila výroční schůze, na které byl nově
zvolen jak výbor oddílu TJ Sokol
Drahanovice tak i výbor oddílu kopané.
V průběhu zimy nelenil ani jeden
tým. V Hněvotíně na „umělce“ probíhaly tréninky A mužstva a v tělocvičně
školy v Náměšti na Hané se scházel tým
mladších žáků spolu s týmem našich
děvčat.
Naše děvčata zahájí svou II. sezonu
v hanácké lize žen začátkem května.
O jejich zápasech Vás budeme informovat v průběhu jarní sezony.
Vrcholem zimy se stal náš tradiční
Sokolský ples, který se uskutečnil poslední den v únoru. I když tentokráte nebyl sál u Krylů zcela zaplněn, musíme
Vám všem srdečně poděkovat za účast
a podporu drahanovického fotbalu.

V žádném případě nesmíme zapomenout na všechny sponzory. Děkujeme
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sponzorům za dary do tomboly, která
byla díky Vám opět bohatá.
Na závěr se dostáváme zase k našim
dětem. Dne 1. března proběhl maškarní
dětský karneval, hojná účast našich

nejmladších nás velice potěšila.
Jarní část sezony 2014/2015 je před
námi, doufáme, že se všichni uvidíme
na hřišti, přejeme Vám krásné jaro a
těšíme se na Vás.

Pro informaci přikládáme rozpis jarní
části soutěže týmu mužů a mladších
žáků.
Stránky oddílu: www.tjdrahanovice.cz
Výbor TJ Sokol Drahanovice

Rozlosování muži – sezona 2014-2015 jaro
kolo

datum

čas

domácí

15. 29.3. NE 15:30 DRAHANOVICE

hosté

sraz/
výsledek
Výsledek
odjezd podzim 2014 jaro 2015

PŘÍKAZY

14:30

2:2

1:2
odloženo

DRAHANOVICE

19:00

2:8

17. 12.4. NE 15:30 DRAHANOVICE

BOHUŇOVICE

14:30

2:2

18. 19.4. NE 16:00 MLADEČ

DRAHANOVICE

14:30

1:4

19. 26.4. NE 15:30 DRAHANOVICE

NEDVĚZÍ

14:30

1:4

20.

DRAHANOVICE

13:30

3:5

21. 10.5. NE 15:30 DRAHANOVICE

BOUZOV

14:30

3:2

22. 17.5. NE 16:30 DOLANY

DRAHANOVICE

15:00

3:3

23. 23.5. SO 16:30 SLAVONÍN

DRAHANOVICE

15:15

0:2

24. 31.5. NE 15:30 DRAHANOVICE

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

14:30

3:2

25.

DRAHANOVICE

15:30

0:1

26. 14.6. NE 15:30 DRAHANOVICE

PŘÁSLAVICE

14:30

1:4

1.

OLEŠNICE

16.

5.4. NE 10:15 FK HLUBOČKY

3.5. NE 15:00 HRANIČNÉ PETROVICE

6.6. SO 16:30 TĚŠETICE

14.

DRAHANOVICE

4:1

5:3

Rozlosování mladší žáci – sezona 2014-2015 jaro
sraz/odjezd

výsledek

DRAHANOVICE

10:45

8:2

17. 12.4. NE 13:30 DRAHANOVICE

FK HORKA

12.15

18. 19.4. NE 10:00 TROUBELICE

DRAHANOVICE

18.30

kolo

datum

16.

4.4. SO 12:00 SK SLATINICE

19. 26.4. NE

čas

domácí

hosté

VOLNO

14. 29.4. ST 17:00 SK UNIČOV

DRAHANOVICE

15.30

20.

3.5. NE 16:30 TATRAN LITOVEL

DRAHANOVICE

15.15

15.

8.5. PÁ 17:00 DRAHANOVICE

NÁKLO

15:45

21. 10.5. NE 13:30 DRAHANOVICE

HAŇOVICE

12.15

22. 16.5. SO 10:00 HNĚVOTÍN

DRAHANOVICE

19.00

23. 23.5. SO 15:00 NÁMĚŠŤ NA HANÉ

DRAHANOVICE

14.00

24. 31.5. NE 13:30 DRAHANOVICE

PŇOVICE

12:15

25.

DRAHANOVICE

13:15

SIGMA LUTÍN

12.15

6.6. SO 14:30 TĚŠETICE

26. 14.6. NE 13:30 DRAHANOVICE

Střípky z dějin obce
V období po třicetileté válce nepochybně došlo k opravě pivovaru, víme
to díky dochovanému soupisu komínů
z roku 1671. Vrchnost tehdy měla
povinnost státnímu aparátu kvůli daním
nahlásit, kolik má komínů. Vedle pivovaru ve zdejším panském dvoře stála
také sladovna, dům správce a písaře.

V areálu dnešní tvrze se nacházely
celkem čtyři budovy, o jejichž bližším
využití nejsme informováni. V roce
1671 si Drahanovice spolu s třemi usedlostmi ve Vojnicích (které k panství
patřily až do roku 1848) koupil Přemek
III. ze Žerotína. Přemek pocházel ze
slavného rodu, jehož předci byli protestanty a on samotný musel, aby nepřišel
o své majetky, přestoupit ke katolické

víře. Je na místě si položit otázku, proč
si Přemek koupil malé panství ležící
poměrně daleko od svého domovského
sídla. Z ekonomického hlediska je totiž
výhodné mít panství co největší, případně přikoupit majetek nacházející se
blíže a následně ho správně a hospodářsky připojit. Domnívám se proto, že
Drahanovice se měly stát jakousi přestupní stanicí mezi Brnem a Velkými

Duben 2015

Strana 11

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Losinami, vesnice totiž leží přesně
v půli cesty mezi hlavním městem
Moravského markrabství a sídlem
Přemka. Značná vzdálenost od Velkých
Losin také nepochybně zabránila tomu,
aby se Drahanovice staly součástí tohoto panství. Přemek proslul jako hospodárná a přísná vrchnost, jelikož povstání poddaných na jeho panství v Losinách bylo ukončeno několika popravami na nádvoří zámku. Není známo, že
by se Přemek dostal s drahanovickými
poddanými do nějakého sporu, což
nemůžeme říci o třech usedlostech ve
Vojnicích. Tamní hospodáři odmítali
poslušnost drahanovickému správci,
který zastupoval vrchnost. Důvodem
pro ně byla robota, jelikož se na základě
privilegia od předchozího majitele
domnívali, že nemusí konat roboty
u drahanovického dvora, jak správce
vyžadoval a nakonec odmítali také
placení naturálií. Celou situaci musel
uklidnit moravský zemský hejtman.
Poddaní složili novou přísahu a slíbili
dodržování stanovených povinností.
Hejtman také vrchnosti zakázal vytvoření panského dvora z poddanské půdy
ve Vojnicích, z čehož plyne, že vrchnost
zde o to usilovala. Po smrti Přemka
roku 1673 zdědil Drahanovice spolu
s panstvím Vízmberk jeho druhorozený
syn Maxmilián František Antonín,
zatímco starší Jan Jáchym dostal panství Velké Losiny. Poručnicí bratrům
v době nedospělosti se stala Přemkova
sestra Angelika Sybila hraběnka von
Galle. O všechny majetky se ale staral
až do zletilosti bratrů (1673 – 1689)
losinský správce Adam Vinarský, který
dával pokyny drahanovickým správcům, jež ovšem neznáme jménem. Za
regentství Adama Vinarského proběhly
na Velkolosinsku nechvalně známé
čarodějnické procesy. Nic nenasvědčuje
tomu, že by do nich byly vtaženy také

Drahanovice. V „žerotínském“ období
také patrně došlo k výstavbě či rekonstrukci nějaké honosné stavby. Roku
1677 totiž Adam Vinarský obdržel
kriticky laděný dopis z Prahy ohledně
stavby v Drahanovicích, která není
potřebná a může zbytečně popudit
poddané proti jejich budoucímu pánu
Maxmiliánu Františkovi. Dotyčná osoba si stěžuje, že výdaje rostou v penězích, a to ještě mají být zřízeny nové zdi
a světnice. Navrhuje stavbu pozastavit a
nechat na samém Maxmiliánu
Františkovi, až dojde plnoletosti, aby
o stavbě rozhodl. Podle mého názoru
není úplně jasné, zda se jedná o rekonstrukci nějaké budovy v objektu bývalé
tvrze nebo případně o stavbu Lusthausu, který je poprvé pramenně doložen až v rámci prvního vojenského
mapování v druhé polovině 18. století.
K rekonstrukci tvrze může napovědět
stavebně historický průzkum objektu,
který naznačuje jisté změny někdy
v druhé polovině 17. století. Jelikož
však postrádáme přesněji datovatelné
prvky, musíme celou situaci ponechat
s otazníkem. Rekonstrukce se naopak
nedočkal zdejší pivovar. V roce 1677 se
uvádí jako zchátralý, přičemž stavba
nového se dříve zvažovala, ale byla
odložena. Nevíme, kdy byl tento pivovar uzavřen, ale v roce 1686 odebíral
drahanovický šenkýř Jiří Wehart
Werner pivo z ludeřovského pivovaru.
V roce 1699 se Maxmilián František ze
Žerotína rozhodl Drahanovice prodat
Františku Erasmu z Lackenau. Panství
bylo odhadnuto na 30 300 zlatých. Důvodem prodeje Drahanovic právě pánu
z Lackenau se staly dluhy Maxmiliána
u tohoto šlechtice. Oproti poslední
kupní smlouvě, kterou máme k dispozici (z roku 1671), se již nezmiňuje ani
lihovar ani pivovar, který tedy definitivně zanikl, naopak se uvádí druhá hospo-

da. František Erasmus z Lackenau držel
Drahanovice do roku 1723. Následně je
získal Antonín Dominik Winklersberk
z Winklersbergu, který vedle toho držel
také panství Čechy pod Kosířem
a Krakovec. Drahanovice se poprvé
staly součástí většího celku. Od té
doby až do konce poddanství mělo
drahanovické panství s těmito statky
společné majitele, což se také projevilo
ve správním a hospodářském propojení
těchto panství. Z první poloviny 18.
století pak postrádáme jakékoliv informace vyjma těch týkajících se kostela.
Především Antonín Dominik Winklersberg sehrál mimořádnou roli
v povznesení zdejšího chrámu a vzniku
školy, protože schválil rozsáhlou fundaci pro drahanovický kostel, díky čemuž
zde mohl být vydržován farář a postavena škola. Antonín Dominik však nestihl
vložit nově stanovené závazky do zemských desek, čehož po jeho finančním
bankrotu využili roku 1733 věřitelé
a spolu s novým majitelem hrabětem
Berchtoldem odmítli těmto závazkům
dostát. Až do roku 1792 tak v Drahanovicích působil pouze administrátor,
i když nově sídlil na zdejší faře. Školu
se podařilo zachovat a od Winklersbergovy fundace se připomíná také
zdejší učitel. Teprve od roku 1792 měly
Drahanovice svého faráře, když panství
projevilo zájem o patronát (do té doby
ho držel náboženský fond) a zajistilo
fundace pro zdejší faru. V roce 1753
prodal hrabě Berchtold panství Čechy,
Drahanovice a Krakovec Jiřímu Antonínu svobodnému pánovi z Grechtleru
za 250 000 zlatých. Ten pak roku 1768
prodal téže majetky za 300 000 zlatých
Emanueli hraběti Sylva Taroucovi,
jehož rod byl drahanovickým poddaným vrchností až do konce poddanství
v roce 1848.
Roman Paulo ml.

RUČNÍ VÝKOPOVÉ A TERÉNNÍ PRÁCE
p. Mirek Baláž, telefon: 734 503 399

Nabídka na provedení prací
kontaktní osoba pro danou oblast p. Kosina Josef, Střížov č. 14, telefon: 607 575 020
množství
ks/m/m2
1 bm délky
1 bm délky

Název
Výkop 0,8 x 0,3 x 1 m
Zához 0,8 x 0,3 x 1 m
Předlažba v chodníku 1m2 (sejmutí dlažby, očištění a zadláždění)
2

Předlažba v kostce l m (sejmutí dlažby, očištění a zadláždění)
Hodinová sazba
Obrubník silniční (vyjmutí a zpětné osazení - bez materiálu, betonu ap.)
Obrubník travní (vyjmutí a zpětné osazení - bez materiálu, betonu ap.)
Ceny bez DPH. Cena neobsahuje dodávky materiálů a ohrazení staveniště.

cena za
jednotku
240 Kč
40 Kč

celkem
240 Kč
40 Kč

1 m2

220 Kč

220 Kč

2

320 Kč
150 Kč
165 Kč
109 Kč

320 Kč
150 Kč
165 Kč
109 Kč

1m
1 hod
1 ks
1 ks
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NABÍZÍME:
Nacenění domovních přípojek dle
l
projektové kanalizace každému
individuálně
Zhotovení kanalizačních přípojek
l
Zhotovení přístupových komunikací
l
Prodej kanalizačního potrubí KG
l
včetně šachet
Zemní a stavební práce
l
Pronájem stavebních strojů
l
Doprava stavebního materiálu
l

Čecháček Vlastislav
Ludéřov 123
tel. 602 784 319
email: cechacekvlastislav@atlas.cz

Duben 2015

REALIZACE KANALIZAČNÍCH
PŘÍPOJEK A PORADENSTVÍ
Jindřich Bořil zemní a výkopové práce
Hvozd 143, 798 55 Hvozd
Telefon : 606 203 574

Nabízíme Vám:
Provedení kanalizačních přípojek včetně
l
montáže, pokládky potrubí a zapravení
povrchů po výkopu (dlažba, beton, asfalt)
Čerpání odpadních jímek a odvoz fekálií
l
Demolice odpadních jímek
l
Kompletní poradenství
l
Cena za tyto práce bude stanovena
l
po dohodě
Dále nabízíme vodovodní, plynovodní
přípojky a pokládku zámkové dlažby

