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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím
v období parného léta, které letos překonává jeden teplotní rekord za druhým. V těchto teplých a suchých dnech
i naše největší stavba ,,Čov a stoková
síť“ má dobré podmínky k práci.
Můžeme tak konstatovat, že vše probíhá podle našich představ a podle
smlouvy o dílo. Čistírna odpadních vod
je dokončena, předána obci a obcí také
obsluhována tak, jak je požadováno ve
smlouvě o dotaci. Velice důležitým
datem bylo 7. 5. 2015 kdy došlo k první
kontrolní prohlídce vodoprávním úřadem Magistrátu města Olomouce a
protože nebylo shledáno závad, došlo
15. 5. 2015 ke spuštění zkušebního provozu ČOV a následnému napojování
určených nemovitostí od Nové ke Střížovu u hlavní silnice v Drahanovicích,
dále Blat a velké části Střížova. Po
obdržení výzvy k napojení se většina
vlastníků nemovitostí připojila, můžeme tedy konstatovat, že z ČOV odtéká
do Zlaté stružky 40 m3 čištěné vody
denně, což v přepočtu vychází zhruba
na 400 napojených obyvatel. Dne 6. 8.
2015 proběhlo druhé vodoprávní řízení
a od tohoto data, po obdržení výzvy
k napojování, se mohli napojovat další
nemovitosti v Drahanovicích (Lázinka,
Trendy, většina v oblasti Horky a
Přemyslovic, Chaloupky a v Ludéřově
celý Újezd). U všech hlavních řadů
a čerpacích stanic je předpoklad dokončení v srpnu a po té i my ostatní obdržíme výzvu k napojení a budeme se moci
připojit a to za podmínek v této výzvě
uvedených. Na druhé kontrolní prohlídce byl diskutován termín závěrečné
kolaudace a předběžně je stanoven na
druhou polovinu listopadu. Zkušební
provoz ČOV je stanoven na jeden rok
tzn. do 15. 5. 2016 a termín závěrečného vyhodnocení máme určen do 31. 8.
2016. Všechny tyto termíny zatím
držíme, bude jenom potřeba co nejrychlejší připojení nás všech ostatních,

aby ČOV mohla co nejlépe plnit svoji
funkci. V tuto chvíli nás také asi nejvíce zajímají úpravy povrchů jak krajských, tak i místních komunikací. Tyto
byly zahájeny 17. 8. 2015 a budou
dokončeny do termínu ukončení a
předání stavby a to v původním, ne-li
lepším stavu.
K dnešnímu dni je vyfakturováno
90.777.430,- Kč za stavební práce.
Zatím vše řádně a v termínech hradíme.
Potěšitelné také je, že zastupitelstvo
obce mohlo dne 28. 5. 2015 na svém
zasedání schválit přijetí dotace z Fondu
na podporu vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje ve výši
2 miliony korun. Zastupitelstvo také
schválilo, že mimo úhrady všech nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace přípojek pro nás
všechny se také uhradí část kanalizační
přípojky na veřejném prostranství
k první revizní šachtě. Tuto šachtu a
následnou přípojku si hradíme každý
sám. Zastupitelstvo obce také do konce
roku schválí tzv. směrné číslo, které
určuje počet litrů vypouštěných odpadních vod na osobu a den, a také výši
stočného na rok 2016. Z mého pohledu
je v této době důležité se rychle připojovat a nejdůležitější nevypustit do
stokové sítě stávající ŽUMPU A

SEPTIK. Tím pomoci zlepšit stav
životního prostředí v obci a nezabít
bakterie, které jsou k čištění tak důležité.
Další, k dnešku již ukončenou investiční akcí, byla rekonstrukce Českobratrského kostela na ,,Galerii U Kalicha
v Drahanovicích“. Tato probíhala od
1. 10. 2014 a byla ukončena dle smlouvy o dílo 30. 6. 2015. Stavbu provádějící společnost Prostas Prostějov provedla všechny práce bez závad a ve vysoké
kvalitě. Byla s nimi opravdu výborná
spolupráce a mně nezbývá než všem
poděkovat. Mnozí z Vás si již výsledek
práce paní projektantky Ing. arch. Ivety
Trtílkové a všech zainteresovaných
odborníků mohli prohlédnout při hodovém dni otevřených dveří a od všech
jsem slyšel jenom slova chvály. Poděkování patří i paní Evě Vychodilové
a její rodině za velice rychlé připravení
výstavky dětských kočárků na tento
den.
Jak jsem Vás již informoval i na tuto
akci jsme obdrželi dotaci a to z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti střední Morava. Zde byl
termín předložení dokladů k závěrečnému hodnocení 31. 7. 2015, což
jsme také učinili. Materiály jsou předloženy a probíhá jejich kontrola.
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Celkové náklady včetně všech projektů,
vyjádření, povolení dozorů a stavby
jsou 7 milionů korun a dotace se předpokládá ve výši 5 milionů korun. Nyní
probíhají práce spojené s umístěním
vlastní expozice rozhleden, historie
kostela a vzniku Galerie. Slavnostní
otevření je naplánováno na 28. 9. 2015.
Doufám, že do těchto upravených prostor si najde cestu mnoho z nás a že galerie bude v budoucnu hojně využívána.
Ostatní investiční akce se budou plánovat během zimního období, ale oprava sociálních zařízení v budově základní školy nesnesla odkladu a tak se
nákladem 374.009,- Kč opravují jak
dívčí, tak chlapecké sociálky. Termín je
dodržen a základní škola bude k 1. 9.
2015 napojena na novou kanalizaci.
Od posledního čísla našeho zpravodaje proběhlo mnoho sportovních,
kulturních a společenských akcí.
Fotbalisté se po spackaném jaru ve třetí
třídě udrželi, přes léto posílili kádr

a držme jim palce, ať je to lepší.
Myslivci a jejich střelby nezklamali, no
a hasiči ve všech částech drží vysoko
laťku a jejich třetí místo v okresním
kole v požárním sportu je toho důkazem. Všichni asi víme, že v Drahanovicích má zásahová jednotka k dispozici Cisternu CAS a také Avii z roku
1981, která těžko prochází technickou
kontrolou. Proto bylo požádáno o dotaci na podporu sborů dobrovolných
hasičů a obdrželi jsme dotaci ve výši
100.000,- Kč. Zastupitelstvo obce
podle smlouvy o dotaci schválilo podíl
obce ve výši 150.000,- Kč a Ford
Tranzit 9ti-místný je již objednán.
Právě v těchto horkých a suchých
dnech si zvlášť uvědomujeme potřebu
mít hasiče vybavené a připravené,
i když to stojí nemalé finanční prostředky. Tyto se nám daří vylepšovat
prodejem pozemků ,,Za kapličkou“. Je
prodám plyn v hodnotě 800.000,- Kč
z toho 450.000,- Kč je již na našem

účtu a dále tři stavební parcely celkem
za 3 miliony korun.
Jak jsem již uvedl, na koncert
k otevření Galerie jste zváni, stejně tak
na 12. ročník setkání seniorů. Bude se
konat 6. 9. 2015 od 15.00 hod. v areálu
u Černé věže. Letos jsou pozváni Hana
a Petr Ulrychovi se skupinou Javory.
Nebude chybět bohatá seniorská tombola.
Vážení spoluobčané, na závěr mi
dovolte vyslovit přesvědčení, že už to
bláto, prach i hluk vydržíme a že si ke
konci roku budeme moci říci – udělali
jsme vše pro zlepšení životního prostředí i životního stylu a máme všechny
k životu potřebné a v dnešní době důležité sítě (voda, plyn a splašková kanalizace) a že naši nástupci mají vše připraveno k dalšímu rozvoji obce. Přeji
všem co nejkrásnější prožití zbytku
opravdu horkého léta a dětem dobrý
nástup do nového školního roku.
Ivo Richter, starosta

PRÁCE RADY OBCE
Rada obce na svých zasedáních projednala:
Duben
l
Rada obce schvaluje účetní uzávěrku
roku 2014 ZŠ a MŠ.
l
Rada schvaluje zavedení kontejneru
na biologicky rozložitelný odpad, který

VYŘÍDÍM VÁM
PŮJČKU NA
KANALIZACI
VE VAŠÍ OBCI,
JEDNODUŠE
A RYCHLE!

bude postaven v areálu skladu na rybníčku. Kontejner bude otevřen veřejnosti každý týden v pátek od 13:00 do
15:00 hod a bude fyzicky kontrolováno,
zda je správně využit. V tomto směru
bude změněna Vyhláška obce o nakládání s odpady.

PENÍZE
PŘEDEM
A BEZ
POPLATKŮ

Půjčka ProBydlení v PÚ-Tarifu
ZCELA ZDARMA!!

l
žádost pana Václava Lakomého,
Senička 118, o souhlas s možností
výstavby R.D. na p.č. 728/86, KÚ
Ludéřov část Střížov.
l
Rada schvaluje zřízení sjezdu a nájezdu k pozemku na p.č. 876/1 manželů
Nakládalových.

i do Vašeho domova

Ř Chcete Půjčku ProBydlení splatit rychle? Pak je pro
Vás připravena Půjčka ProBydlení Expres se splatností
6 nebo 10 let.

Ř Nechcete příliš zatížit rodinný rozpočet a raději budete Půjčku ProBydlení splácet déle nižšími splátkami?
Máme pro Vás na výběr ze splatností 12, 14, 18 nebo 22
let dle Vašich možností.

Ř Do 500 000,- bez ručitele
Kontakt:

Zdeněk Navrátil
odborný finanční poradce
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Tel: 603 467 165
zdenek.navratil@obchod.wuestenrot.cz

více informací
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l
Rada schvaluje umístění chladícího

zařízení pivovaru Kosíř s.r.o. na pozemek obce.
l
Rada schvaluje Směrnici č. 1/2015 Inventarizace majetku a závazků.
l
Rada schvaluje dodatek č.3 ke směrnici o evidenci majetku č.3/2010.
l
Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č.1.
Květen
l
Rada schvaluje PD společnosti MBH

Projekt s.r.o. Kabátníkova 5, Brno pro
účely stavebního řízení můstku přes
Zlatou stružku.
l
Rada souhlasí s vynětím bývalé
obřadní síně v Ludéřově z úředně určených místností k uzavření manželství v
obci Drahanovice
l
Komise pro udělení příspěvků na
činnost:
- Římsko-katolická farnost – 28.000,Kč za účelem vypracování projektu na
novou elektroinstalaci a ozvučení interiéru,
- Myslivecké sdružení Drahanovice –
20.000,- Kč za účelem výměny oken na
myslivecké chatě U Svatopluka v Ludéřově,
- Spolek „U nás“ – 20.000,-Kč za
účelem zajištění výstav a workshopů.
Červen
l
Rada schvaluje záměr odprodeje

části pozemku 100/117 a odkoupení části pozemku 100/104 panu Hofschneiderovi, Drahanovice 275.
l
Rada souhlasí se smlouvou o právu
provést stavbu Most ev.č. 44812-1
Drahanovice dle dokumentace.
l
Rada doporučuje OZ ke schválení
Závěrečný účet obce.
l
Rada souhlasí s příkazní smlouvou
č.15-T011 po panu J. Zouharovi a jejím
převodem na společnost Provod s.r.o.
l
Rada schvaluje dar Domovu důchodců Jesenec 1 jako příspěvek na pobyt
paní Anežky Andrýskové ve výši
5.000,-.
l
Rada souhlasí s uveřejněním záměru
odprodat trubku informační technologie
v celkové délce 9423 m bez udání ceny.
l
Rada souhlasí s výzvou pro podání
nabídky výše uvedeným firmám, s tím,
že všem zašleme slepý rozpočet
a) Stamo Konice Karafiátova 10,
Konice,
b) Prostas s.r.o. Ječmínkova 11,
Prostějov,
c) Provádění staveb Olomouc a.s.
Holická 29.
l
Rada provedla výběrové řízení, ze
kterého pořídila zápis, který je jako
příloha č. 1 tohoto zápisu.
l
Rada schvaluje dodatek č. 1 18224542129-0 - ke smlouvě 1. :
7398649202-0 uzavřenou s Vodafone
Č.R. a.s. - na vybavení ČOV + ČS SIM

Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 10. 10. 2015.
od
8.00 do
8.30
Lhota (u kulturního domu)
od
8.35 do
9.30
Drahanovice (u školy)
od
9.35 do 10.30
Drahanovice (cukrovar)
od 10.40 do 11.00
Střížov (u kulturního domu)
od
11.10 do 12.00
Ludéřov (dvůr)
od 12.05 do 12.30
Kníničky (u kapličky)
Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky, štětce a nádoby
se zbytky barev, ředidla, mořidla, textilie znečištěné např. oleji nebo barvou, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky
proti škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry, staré
léky a léčiva, zbytky asfaltu, spreje, televizory, lednice, mrazáky, rádia
a další, zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky, linolea, odpadní plasty
(PVC, igelity), koberce, textil, obuv, umakarty a ostatní podobné odpady.
Poznámka: odpad přinášejte na uvedená stanoviště ve vyhrazenou
dobu, kde jej od Vás odeberou pracovníci odborné firmy!

kartami, které budou hlásit poruchu
nebo narušení objektu.
l
Rada obce souhlasí s finančním
darem na turnaj žen TJ Sokolu
Drahanovice dne 27. 6. 2015 ve výši
2000,- Kč.
l
Rada obce souhlasí s bezplatným
pronájmem prostor za kulturním domem na dny 5. 7. a 1. 8. 2015. Souhlasí
rovněž se sponzorským darem ve výši
1000,- Kč na zaplacení poháru pro
vítěze do soutěže O putovní pohár
Svatého Martina.
l
Rada obdržela rozpočet na vícepráce
v Galerii U Kalicha, které nejsou předmětem smlouvy o dílo ani dodatku
č.1. Veškeré položky jsme prošli
a konstatovali, že rozsah i cena odpovídá pracím, které objednatel (obec
Drahanovice) v průběhu stavby objednal. Rada schvaluje zaplacení částky
49.979,- Kč z rozpočtu obce na tyto
vícepráce.
l
Rada bere na vědomí Ocenění č.
974/2015 o ceně vedení rozvody PE-50
Info systém v obci Drahanovice, které
předneseme zastupitelstvu na příštím
zasedání a poradíme se jak postupovat
dál.
l
Rada ustanovuje pracovní skupinu,
která vypracuje Programu rozvoje obce
do roku 2018 ve složení:
členové rady obce, Marek Kryl, Libor
Čajan.

Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených
termínech bude vybírat
poplatek za stočné pro rok
2015.
Drahanovice,
kancelář
obecního úřadu

pondělí 21. 9.
08.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Ludéřov
úterý 22. 9.
místnost rozhlasu 14.40 – 15.15 hod.
Střížov
kulturní dům

čtvrtek 24. 9.
14.40 – 15.15 hod.

Lhota p/K
úterý 29. 9.
místnost rozhlasu 14.40 – 15.15 hod.

OBEC Drahanovice – Zastupitelstvo obce Drahanovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drahanovice
Zastupitelstvo obce Drahanovice se na svém zasedání dne 29. 6. 2015 usnesením č. 6/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst.
2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech”), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška”) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Drahanovice, včetně nakládání se stavebním
odpadem1).

Strana 4

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu
(dále jen „bioodpad"),
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo barevné,
e) sklo bílé,
f) kovy,
g) nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) nápojové kartony,
j) směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.
a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Sklo bílé, sklo barevné, plasty včetně PET lahví, papír a nápojové kartony:
– Drahanovice: v místech u vlakového nádraží naproti
pošty a u prodejny smíšeného zboží Botek.
– Střížov: před hasičskou zbrojnicí, parc. č. 1014
„U křižovatky"
– Ludéřov: před kulturním domem a za autobusovou
čekárnou
– Kníničky: u parčíku
– Lhota pod Kosířem: u kulturního domu
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) papír – barva modrá
b) sklo barevné – barva zelená
c) sklo bílé – barva bílá
d) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů se
shromažďují do igelitových pytlů. Místa odkládání
a termíny svozu těchto složek tříděného komunálního
odpadu jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji a na
internetových stránkách obce.
4) Sběr a svoz kovů je zajišťován celoročně zvláštní nádobou
označenou názvem KOVY umístěnou na stanovišti
„Rybníček" každé pondělí od 13.00 do 17.00 hodina 2x
ročně mobilním sběrem a svozem. Informace o mobilním
sběru a svozu jsou zveřejňovány místním rozhlasem a na
internetových stránkách obce.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4 Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(například koberce, matrace, nábytek a podobně).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně
jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
1)
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účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu, v obecním zpravodaji
a místním rozhlasem.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 5.
Čl. 5 Sběr a svoz bioodpadu
1. Sběr a svoz bioodpadu je zajišťován jeho odebíráním na
stanovišti „Rybníček" od 1. 4. do 31. 10. každé pondělí od
13.00 do 17.00 hodin, přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce.
2. Shromažďování bioodpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.
Čl. 6 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu1) je zajišťován dvakrát
ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce, v obecním zpravodaji a místním rozhlasem.
2) Shromažďování nebezpečného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.
Čl. 7 Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l, 120 l,
240 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu,
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího
nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
Čl. 8 Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 9 Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce č. 4/2001 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území obce, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Mgr.Miloš Korhoň, místostarosta
Mgr. Iva Psotová, místostarosta
Ivo Richter, starosta

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
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Akce SPOZ:
24. 4. 2015
zlatá svatba
Marie a Miroslav Krylovi, Drahanovice
28. 6. 2015
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vítání občánků
– Vít Dostál, Ludéřov
– Nikol Křivánková, Střížov
– Samuel Pospíšil, Střížov
– Isabela Janů, Kníničky
– Sofie Janů, Kníničky
– Filip Reš, Ludéřov
– Veronika Vepřková, Drahanovice

Matriční úřad
svatby
25. 4. 2015
Andrea Borčanyiová, Olomouc
Lukáš Lysický, Kostelec na Hané
25. 6. 2015
Jarmila Šullová, Libavá
Zdeněk Poláček, Hanušovice
27. 6. 2015
Darina Smičková, Senička
Vlastimil Jedek, Olomouc
11. 7. 2015
Lucia Jancová, Slovensko
Michal Prucek, Ludéřov
1. 8. 2015
Jitka Vysloužilová, Ludéřov
Jaroslav Běhal, Ludéřov

Letní úsměv
Vždycky jsem tak trochu záviděl Slatinicím. Jejich lázně,
hosty, promenádu, návštěvníky, kteří přijedou za pacienty…
a vždycky jsem přál Drahanovicím podobnou „atraktivitu“.
A zároveň jsem si uvědomoval, že to není možné.
Když jsem se do Drahanovic přistěhoval, Českobratrský
kostel pro mě představoval zapomenutý, nepřístupný, neudržovaný a tmavý kout, plný plevele. Betonová stříška nad
vchodem představovala reálné nebezpečí. Vnímal jsem jej
jako nevyužitý prostor, jako nevyužitou šanci.
A pak se to stalo. Přišla nabídka ke koupi. Byla velkorysá,
na splátky a bezúročná. A naše zastupitelstvo projevilo odvahu, odsouhlasilo koupi a to přesto, že vlastně nikdo nevěděl,
co by mělo následovat… Dodnes si na to hlasování pamatuji
a jsem upřímně rád, že dopadlo, jak dopadlo. Že většina
zastupitelů pochopila a vyslyšela vize starosty
a několika odvážlivců. (Ne jako kdysi, když byla možnost
koupit hostinec u Ostrých. Teď jsme mohli pronajímat obecní
hospodu a mohli jsme mít vlastní – už dávno opravený sál,
který nám v Drahanovicích tolik chybí).
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Dnes stojí na Lázince vedle hasičské zbrojnice a dětského
hřiště Galerie U Kalicha. Září novotou a zve všechny
k návštěvě. Stojí tady pro Vás. Paní architektka Trtílková
(mimochodem mimořádně činná i v dalším skvělém projektu
– Barokní sýpce v Ludéřově a sdružení „U Nás“), odvedla
skvělou práci: přinesla vlastní invenci a zároveň zachovala
ducha i ráz původní budovy.
Týden co týden jsme se starostou „dozorovali“ a připomínkovali stavební firmu Prostas tak, aby výsledek byl co
nejlepší a my se nemuseli stydět, až se Galerie otevře. Jsem
přesvědčen, že se stydět nemusíme. Díky profesionálnímu
přístupu firmy i technickému dozoru, který viděl i skryté
detaily a budoucí problémy, výsledek předčil naše očekávání.
Už dávno Slatinicím nezávidím. Mnohokrát jsem si uvědo-

Z Regionu HANÁ
MAS Region Haná je spolek pro místní
spolupráci a zkvalitnění života obyvatel, posláním je vytvářet prostor pro
aktivity mezi obcemi, spolky, podnikateli i všemi aktivními jednotlivci na
území členských obcí.
Cílem je podpořit rozvoj a spolupráci
v nejrůznějších oblastech života členských obcí. Co to konkrétně znamenalo v uplynulém období dvanácti
roků? Jsou to desítky akcí a realizovaných projektů, do kterých se již
drtivá většina členů zapojila. Namátkou
a nikoliv podle významu nebo velikosti
investic mohu uvést: Hanácký cestovatel, vybudování dětských hřišť v osmi
obcích, zajímavé akce pro ženy, velmi
úspěšný česko-polský projekt Razemspolu, Dobrovolní hasiči – historie
a budoucnost, Tvořivá dílna tradičních
řemesel, společné akce s partnery MAS
Bystřička a MAS Požitavie-Širočina,
budování infrastruktury členských obcí
a celá řada dalších.
Pro budoucí období máme zpracovanou
tzv. Integrovanou strategii území
Regionu HANÁ v oblasti analytické
a pro návrhovou část strategie je navr-

mil, že každá obec má svoje problémy a ty úměrně odpovídají
velikosti, počtu obyvatel, možnostem i službám svým obyvatelům. Každá vesnička má svého ducha a ten není závislý
na vybavenosti, návštěvnosti či počtu luxusních restaurací. A
taky proto, že chci žít tady, v Drahanovicích. Chci, aby se
tady místní cítili dobře, aby se sem rádi vraceli
a s hrdostí ukazovali svým návštěvám „naše“ pěkná místa.
A tak si někdy tu chvilku najděte a běžte si sednout na
novou, pohodlnou lavičku pod stromy, podívejte se na naši
vesničku z toho hezčího pohledu a usmějte se. Život je krátký
a ne vždy se všechno povede.
Ale Galerie se nám povedla. Jsem na ni hrdý. Tak zkuste
být hrdí i Vy. Je totiž Vaše…
Miloš Korhoň

ženo pět rozvojových oblastí: ekonomické aktivity regionu, rozvoj obcí,
kulturní a přírodní dědictví, sociální
koheze a kvalita vzdělání. Byly utvořeny pracovní skupiny, které připravují a
projednávají jednotlivé části strategie.
Region HANÁ začal v loňském roce
fungovat v novém rozšířeném území.
Z původního katastrálního území patnácti obcí v roce 2004 se rozšířil na
území 48 obcí. V současnosti zahrnuje
plochu přes 426 km2 v rovinaté oblasti
Hané západně od Olomouce a v navazující kopcovité krajině východního
cípu Zábřežské vrchoviny. Obsahuje
celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO
(Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice, Hněvotín, Luběnice, Ústín
a Olšany u Prostějova). Dále část
Mikroregionu Litovelsko (Náměšť na
Hané, Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička a Olbramice),
území Mikroregionu Kostelecko (Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem,
Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín,
Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín)
a od roku 2009 Mikroregion Konicko
(Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní

Štěpánov, Hvozd, Kladky, Konice,
Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí,
Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov,
Suchdol, Jesenec).
V regionu žije přes čtyřicet tisíc obyvatel. Kromě třech třítisícových obcí
Lutína, Kostelce na Hané a Konice,
máme 22 obcí do 500 obyvatel a devět
obcí do 250 obyvatel. Na území jsou
dvě střední školy Sigmundova střední
škola strojírenská v Lutíně a Gymnasium v Konici.
Zkratka MAS znamená místní akční
skupina a v našem případě je to spolek
s 116 členy, kterými jsou obce, podnikatelé, sbory dobrovolných hasičů,
fyzické i právnické osoby a také další
nestátní neziskové organizace působící
v regionu. V čele spolku stojí předseda
a dva místopředsedové. Základními
orgány spolku jsou: valná hromada,
rada spolku, revizní výbor a výběrová
komise. Podrobnější informace jsou na
www.regionhana.cz.
Mikroregiony jsou na rozdíl od MAS
dobrovolné svazky pouze obcí (DSO).
Ing. Miroslav Mačák
místopředseda
Region HANÁ, z.s.

Sportovní soutěž na Velkém Kosíři v rámci akce
Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost v dubnu 2015.

Předávání certifikátu HANÁCKÉ CESTOVATEL nejstaršímu cestovateli v září 2013 u zámku v Konici.

Fotografie Ing. Drahoslava Mačáková

Fotografie Ing. Drahoslava Mačáková
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ČERNÁ VĚŽ
Turistická sezóna na Černé věži je již
ve své druhé polovině. Na letošní proběhlé výstavy i akce k nám zavítalo již
přes 650 platících návštěvníků.
Zbývají nám už jen dvě akce v areálu
u věže. Na nedělní odpoledne 6. září je
připraveno již XII. Setkání seniorů, na
kterém vystoupí známá hudební skupina Javory – Hana a Petr Ulrychovi se
začátkem v 15.00 hodin. Poslední akcí
tohoto roku bude Rozsvícení vánočního
stromu v pátek 4. 12. s vánočním jarmarkem.
Tímto bych chtěla požádat naše
pracovité a zručné spoluobčany, ale
i ostatní, kteří mají zájem o prodej
svých výrobků na této akci, aby se přihlásily nejpozději do 30. 11. na mobil:
608 311 792 nebo na email: info@cernavez.cz. K dispozici je 10 prodejních
stolů v jídelně ZD. Podrobné informace
budou na plakátech.
Skončila pěkná výstava naší rodačky
Aleny Mikulkové. Na prodejní výstavě
bylo ke shlédnutí mnoho krásných na
hedvábí malovaných obrazů a šátků,
kterých se také několik prodalo.

Poslední výstava Poštovní známky
a korespondence z celého světa pana
Miloše Bregina z Těšetic začala
v sobotu 22. 8. Na výstavce jsou
k vidění poštovní známky, dopisy,
pohledy, mapy i jiná korespondence.

Krátké ohlédnutí za Drahanovickými
hody u Černé věže.
Drahanovické hody začaly v pátek
24.7. slavnostní mší svatou ve farním
kostele sv. Jakuba Většího a u Černé
věže se již v odpoledních hodinách
připravovalo bohaté občerstvení k večernímu programu letního kina. Přípravy na nějakou dobu překazila bouřka, ale nakonec se počasí udobřilo
a letní kino odehrálo českou komedii
Okresní přebor, kterou sledovalo početné publikum mladých i starších
diváků.
Od sobotního odpoledne byly v jídelně ZD vystaveny plastikové modely
letadel a techniky Martina Horáka, pro
děti byl připraven skákací hrad po celý
den zdarma a hlavně děti si užily projížďky na koních. U vchodu dostávaly
děti zdarma nafukovací balonky.
Tým Vzduchoplavců, který aktuálně
slaví pět let od svého založení, vystavoval letadla i coptéry v areálu u věže
a mezi přestávkami létaly nad hlavami
diváků letadélka i vrtulníky.
Piloti pobavili malé i velké diváky
svým uměním. V nejbližším období
byli vidět na hodech v Kníničkách dne
21. 8. a 22.8. na kosířské rozhledně ve
spolupráci s Kosířanem.

V 15 hodin začalo šermířské vystoupení skupiny Sarras a poté si děti
i dospělí mohli vyzkoušet střílení
z kuše, luku a jiných palných zbraní.
Pak následovalo druhé vystoupení
šermířů. Od 17 hodin začala k poslechu
hrát kostelecká hudební skupina
NO-PROBLEM.

Ve stáncích bylo k prodeji mnoho
zajímavých výrobků, háčkované zboží,
náramky a šperky, šité tašky a kapsičky,
košíčky z papíru, obrázky a jiné. O
občerstvení bylo také postaráno. Každý
si mohl dát chutnou pečenou makrelu
nebo steak, pivo či limo.
Po krátké popolední bouřce se již
vyčasilo a hodové odpoledne proběhlo
v klidu.
Lucie Lichnovská

3. ročník “Kosiřskyho žigance“
Přátelé, běžci, diváci,
prázdniny končí a první zářijovou
sobotu – 5. 9. 2015, se u nás na hřišti
uskuteční už třetí ročník běžeckého
závodu – Kosiřské žiganec.
Těším se, že i letos bude hojná účast
a doufám, že už nás nic dramatického –
kromě vzájemných soubojů na trati –
nečeká. Vždyť dnes už úsměvná historka s divokými vosami na trati
z 1. ročníku je stále v živé paměti.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor

na hřišti (zázemí sprch, šaten, kapacita
udírny) bude opět omezena kapacita
závodu: na 10 km může startovat 150
běžců a v kategorii příchozích – 5 km –
bude maximální počet omezen 50 běžci.
Do hlavního závodu se můžete přihlásit
kdykoli – stačí jen navštívit naše www
stránky – www.kosirskeziganec.cz –
a postupovat dle pokynů. Do kategorie
příchozích – na 5 km se přihlásíte na
místě – v sobotu 5. 9. od 9:00 hod.
Jako novinku jsem zařadil závod

dětí. Poběží děti dvou kategorií – do 9
let – tedy ročníky 2006 a mladší poběží
400 m a kategorie do 13 let – tedy ročníky 2002 a mladší poběží asi 1300m .
Tyto kategorie budou zcela bez startovného, to ale neznamená, že vítězové (a
možná i poražení) nedo-stanou žádnou
odměnu. Na vítěze čeká pohár, pro
první tři opravdová medaile a možná i
nějaké to sladké překvapení.
Pozor! Děti poběží v době hlavního
běhu (v čase mezi startem a doběhem
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pěti i deseti kilometrového závodu),
proto prosím běžící rodiče, aby si zajistili jiný, zodpovědný doprovod…
Start hlavního závodu na 10 km bude
v 11:00 u Černé věže. Běžci poběží
nahoru a na konci ulice „Přemeslovice“
odbočí doleva po cestě kolem drůbežárny. Dále poběží kolem Lusthózu
a dál po polních a lesních cestičkách
pod Kosířem. Seběhnou do Lhoty, přes
náves, kolem kapličky, překříží silnici
(bude tam organizační služba ve výstražné vestě) a kolem hospody přiběhnou
dolů k přehradě. Úvozem vběhnou na
náves v Kníníčkách, kolem dětského
hřiště ke Zlaté stružce a podél zahrádek
poběží ke hřišti, kde bude cíl. Trasa se
nezměnila, zůstává stejná, jako vloni.
Závod „pro příchozí“ – neboli pro
úúúúúplně každého – bude odstartován
o pět minut později. Měří 5 km a povede kolem CO, po Hraběnce, kolem Svaté vody k zahrádkám a do cíle na hřišti.
Zvláště srdečně zvu k aktivní účasti
tohoto závodu (pět kilometrů uběhne
opravdu každý), protože nejlepší
z účastníků, který má trvalé bydliště
v jedné z našich pěti obcí (Lhota, Kníničky, Ludéřov, Střížov a Drahanovice),
obdrží nádhernou a nezapomenutelnou
cenu, která mu jistojistě vrátí energii
ztracenou na cestě. Cena je jak pro nejlepšího muže tak i nejlepší ženu. A ještě
jednou zdůrazňuji – stačí být nejlepší
z místních – nikoli celkově – a cena je
Vaše!
Opět, jako vloni i předloni jsem
oslovil několik přejících a milých sponzorů, kteří mi přispěli buď dárky
do slosování startovních čísel nebo
i finančními dary. Už teď jim velmi
pěkně děkuji za ochotu, podílet se na
zajímavé akci.
Tak tedy: Vzhůru dolů, natrénováno
máte, ničeho se nebojte !!!!!
Těším se na Vás,
Miloš Korhoň, ředitel soutěže.

Prázdniny pádí doslova rychlými kroky…
Za chvíli už budeme vítat nový školní rok, ale pojďme se ohlédnout za
rokem minulým, co se nám i dětem
podařilo, jak jsme se ve škole měli, jak
jsme pracovali.
Celkem v minulém školním roce
k nám chodilo 61 žáků. Snažili jsme se
pro děti zpestřit ten čas strávený ve škole i různými jinými aktivitami, i když
výuka byla na prvním místě.
Po celý rok jsme využívali a objednávali dotované mléko z firmy Laktea
a děti netrpělivě čekaly na pravidelné
přísuny ovoce a zeleniny z projektu
Ovoce do škol. I v tomto školním roce
jsme se s dětmi učili, jak pečovat o svůj
chrup v projektu Zdravé zuby a Dentalalarm.

Děti tradičně mohly navštěvovat
odpoledne kroužky, kde se mohou zabývat činnostmi, které je baví nebo se
naučí něco nového. Nabídli jsme dětem
3 kroužky – házenou, pohybové hry
a šikovné ruce. Pokud by se někomu
zdála nabídka malá, přivítáme jakýkoliv návrh z řad rodičů nebo i jiných
dospělých, kteří by v naší škole chtěli
v odpoledních hodinách s dětmi aktivně
prožít čas. Velmi dobré výsledky má
i pobočka ZUŠ Litovel ve hře na klavír
či flétnu. Paní učitelka Janečková pomáhala celý rok i s přípravou hudebních
vystoupení.
Abychom dokázali, že jsme škola,
která má šikovné a aktivní děti, zapojili
jsme se do různých soutěží, aktivit.

Hned od září žáci 3. – 5. ročníku vyráběli záložky s motivy oblíbených dětských knih, které jsme posílali do školy
v Ružomberoku – Biely Potok na
Slovensku a obratem jsme dostali
záložky od tamních dětí. Opět jsme
pořádali recitační soutěž, ve které se
vždy předvedou nejlepší recitátoři z 2. –
5. ročníku a prvňáčci si to zkouší jen tak
mimo soutěž. V rámci kroužku házené
jsme jeli 30. dubna na Aprílový turnaj
do Senice na Hané a tak nám přibyl do
naší vitríny malý pohár, jako ocenění za
dobrou hru a účast. Během roku se
zapojujeme do výtvarných soutěží,
starší děti posílaly dopisy do soutěže
pošty, jak si představují zemi, ve které
by chtěly vyrůstat.
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Během celého roku žáci třídili
odpad, proběhl sběr papíru, vršků z PET
lahví, za které jsme obdrželi finanční
obnos. Hned začátkem října se žáci 2.
a 3. třídy zúčastnili akce Oslava lesa na
Floře v Olomouci. Děti rády jezdí do
Sluňákova, žáci 1. – 2. třídy byli na
výukovém programu ve Sluňákově
„Vypečená houska“. Vymlátili společně
obilí, namleli ho a nakonec si každý
upekl svoji housku. V červnu zase 3. –
5. ročník řešil záhadu kompostování,
děti získaly důkazy rozpadu listí,
dopadly a prohlédly si „pachatele“ –
půdní živočichy.
Celá škola si v lednu vyjela do
Moravského divadla v Olomouci na
divadelní představení Pidínci a modrý
kocour. Nás ve škole tradičně navštívila
skupina Marbo, s kterou si děti rády
zazpívaly. Ve škole jsme také shlédli
divadelní představení s tradičními nebo
vzdělávacími, veselými tématy. Na děti
nejvíce zapůsobilo Veselé bubnování
v samém závěru školního roku, kdy si
všichni zkusili zabubnovat, seznámit se
s různými neznámými orientálními
nástroji, odreagovat se. Byla to taková
příjemná aktivita na závěr roku.
Co se týče kulturních vystoupení,
nejsou naše děti jen pasivními diváky,
ale samy se dovedou zapojit, ukázat co
v nich je. Tradičně v prosinci se předvedou děti na besídce. Letos jsme vystupovali v Ludéřově s tématem „Příběhy
zvířat“. Na Den matek v květnu jsme
zase předvedli různé možnosti na téma
„Když zdravě rostu“. I přes problémy
s mikrofony nám počasí přálo a celé
odpoledne se vydařilo.
Děti často rády kreslí, něco tvoří.
Učíme je objevovat krásu kolem sebe,
všímat si všeho co nás obklopuje.
V době velikonoční jsme uspořádali
Velikonoční dílny, kde se děti seznamovaly s tradicemi, zvyky a samy si vytvořily pod vedením učitelek krásnou dekoraci, ozdobily si vajíčka a naučily se
i jednoduchou a zdravou pomazánku na
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chuťovky a pěkně je ozdobily a někteří
honem i snědli.
Se závěrem roku se pojí i školní
výlety. 1. a 2.třída navštívila dopravní
hřiště v Prostějově a krásnou výstavu
o večerníčcích. Starší ročníky si vyjely
do Ostravy, kde se nejdříve kochaly
zmenšenými světoznámými stavbami
v areálu MINI UNI a pak se aktivně
zapojily v Ostravě-Dolních Vítkovicích
v hale U6.
K naší škole patří i družina, která
byla po celý rok plně obsazena 25 dětmi. Program během roku byl bohatý.
Naše škola se připojila k akci Den bez
aut a celý měsíc září všichni tvořili
v rámci školní družiny letáky, výtvarné
práce a přemýšleli o alternativním pohonu osobních aut. Paní vychovatelka pořádala Halloweenskou slavnost a lampionový průvod, který prošel celou obcí,
vyjela se zájemci na cyklovýlet do
Náměště. Ale největší zájem a úspěch
zažila družina při Andersenově noci,
protože komu se poštěstí strávit celý
večer a ještě noc ve škole a zažije zajímavé chvíle. Na konci roku jsme také
byli svědky soutěže ZŠ DRAHANOVICE MÁ TALENT a zjistili jsme,
čím vším se naše děti zabývají ve volném čase – nejen zpěvem, tancem, ale
i šermem!
Z páté třídy letos odešlo 12 dětí.
Z toho 10 dětí odchází do Náměště na
Hané na druhý stupeň, jeden bude
pokračovat v Olomouci a další v Lutíně.
Abychom měli na ně vzpomínku, tak
nám společně se spolužáky ze 4. třídy
vymodelovali velkou žirafu, která vítá
všechny návštěvníky na chodbě školy.
Naší snahou je, aby děti do naší
školy chodily rády, měly všechny možnosti, které jim může poskytnout každá
velká škola. Naše všechny třídy jsou
zmodernizované, zrekonstruované a vybavením si mohou zadat s leckterými
městskými školami. Stále se snažíme,
získávat peníze pro další zkvalitnění
výuky.

Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015

Zapojili jsme se do projektu EU –
peníze školám vzdělávání pro konkurenceschopnost – Digitálně a interaktivně. Od začátku školního roku jsme
využili „Výzvu 51“ – Tablety do škol
a získali jsme 117.000,- Kč na 6 notebooků s dotykovou klávesnicí a na
vzdělávací semináře pro tvoření programů a práci s touto technikou. Od dubna
do konce prosince běží další finanční
dotace v rámci EU – peníze školám.
Přihlásili jsme se i do této „Výzvy 56“ –
Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání. V červenci nám byla
odsouhlasena dotace ve výši 220.000,Kč na pořízení 100 knih do školní
knihovny, tablety do školy pro výuku,
zahraniční kurz pro pedagogy a plánování čtenářských dílen.
Protože sociální zařízení dosluhuje
u chlapců i u děvčat, tak v rámci připojení budovy na kanalizaci se budou
rekonstruovat a inovovat kompletně
i s odpady, které jsou ještě původní,
někde i prasklé.
V nadcházejícím školním roce
nastoupí do 1. třídy 10 prvňáčků. Byla
jsem s paní ředitelkou u rozloučení tří
předškoláčků na zahradní slavnosti
v MŠ Ludéřově. Děti byly pasovány na
školáky, dostaly od obce drobné dárky
potřebné do školy a na konci jsem
zahlédla i slzičky jak u dětí, tak i u dospělých, kteří tam byli. Bylo to krásné
a dojemné odpoledne i s klaunem, hudbou, bohatým občerstvením. Předškoláčci z MŠ Drahanovice se loučili
poslední červnový den. Potkali jsme
tam usměvavé děti, které nám řekly
básničku o sobě a ukázaly nám, jak se
měnily jejich kresby, malby. Všichni
měli rozzářená očka a moc se těšili do
školy. Přejme jim i ostatním žákům naší
školy, aby je to těšení neopustilo,
mnoho úspěchů, spokojenosti a radosti
z učení.
Za kolektiv pedagogických pracovníků
Mgr. Iva Psotová
místostarostka obce

Cyklovýlet do Náměště
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností všech Sborů dobrovolných hasičů
a zásahových jednotek požární ochrany
obce v okrsku č. 5 Drahanovice v uplynulém období od dubna 2015 do začátku srpna 2015.
Nejvýznamnější akcí měsíce dubna
2015 bylo bezesporu Okrskové kolo
v požárním sportu, konané na Nových
Dvorech za účasti Sborů dobrovolných
hasičů okrsku č. 5 Drahanovice, okrsku
č. 6 Náměšť na Hané a okrsku č. 19
Těšetice. Vyhodnocení každého okrsku
probíhalo zvlášť. V kategorii muži
zvítězili v našem okrsku hasiči ze
Střížova, na 2. místě skončili hasiči
z Drahanovic a na 3. místě hasiči
z Ludéřova. V kategorii ženy zvítězily
ženy z Ludéřova.
Okresní kolo v požárním sportu se
konalo v sobotu dne 23. května 2015
v Olomouci na stadiónu Lokomotiva
Olomouc. Náš okrsek č. 5 Drahanovice
reprezentovali muži SDH Střížov
a ženy SDH Ludéřov. Družstvo mužů
SDH Střížov ve složení Martin
Andrýsek, Radek Večeřa, Petr Navrátil,
Rostislav Hrazdil a Zdeněk Nepožitek
doplnili bratři hasiči z Ludéřova - Pavel
Navrátil, Lukáš Navrátil, František
Navrátil,Tomáš Palička a z Drahanovic
- bratr hasič Marek Švancara. V tomto
složení vybojovali střížovští hasiči
v okresním kole celkové krásné 3. místo, za což jim patří poděkování a uznání
nejen za reprezentaci okrsku č. 5 Drahanovice, ale i celé obce Drahanovice.
Navíc přeborníkem okresu Olomouc
v běhu na 100 m překážek se stal br.
Tomáš Palička. Naši hasiči navázali na
úspěch z posledních 4 let, kdy v okresním kole brali zástupci našeho okrsku
vždy buď bronzové nebo bramborové
medaile. Družstvu žen SDH Ludéřov se
v okresním kole letos nedařilo. Naše
děvčata skončila celkově na 10. místě.
Malou náplastí může být jen 2. místo
Anežky Navrátilové v běhu na 100 m

Mladí hasiči

překážek.
Tradiční oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána se v našem okrsku č. 5
Drahanovice konala v sobotu 2. května
2015 v Ludéřově. Po tradičním hasičském průvodu z Kníniček do Ludéřova
za hudebního doprovodu kapely pana
Pavlíčka a hasičském nástupu s položením věnce k soše sv. Floriána u hasičské
zbrojnice v Ludéřově byla ještě přede
mší svatou požehnána nová sportovní
stříkačka SDH Ludéřov. Žehnání provedl P. Th. Lic. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, OT, správce farnosti Náměšť
na Hané a člen SDH Ludéřov. Poté byla
v 9 hodin sloužena správcem drahanovické farnosti P. Mgr. Janem Kulíškem,
ICLIc. slavnostní mše svatá za všechny
živé i zemřelé hasiče z Ludéřova, okrsku č. 5 Drahanovice a ostatních zúčastněných Sborů dobrovolných hasičů.
Oslava svátku sv. Floriána pokračovala
tradiční pohárovou soutěží „O putovní
pohár sv. Floriána, patrona hasičů“,
které se letos zúčastnilo celkem 23
soutěžících družstev.
Letošní prioritou na dovybavení
našich zásahových jednotek je pořízení
dodávkového automobilu pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice, který
nahradí dosluhující dopravní automobil
AVIA. Obec Drahanovice získala v souladu s pravidly poskytování příspěvku
na pořízení, rekonstrukci a opravu
požární techniky dotaci na tento nový
automobil ve výši 100.000,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje. Přejme
drahanovským hasičům, aby jim tento
hasičský automobil, až jej na začátku
podzimu převezmou, sloužil dlouhá
léta. V minulém čísle obecního zpravodaje jsem psal, že naše zásahové jednotky v okrsku č. 5 Drahanovice potřebujeme. Nejinak je tomu i dnes, obzvláště
v současném období déletrvajícího
sucha, kdy v okolí skoro denně zní požární sirény. Při požáru pole s obilím
pana Zdenka Srovnala v sobotu 1.srpna
2015 v 16.49 hodin řada z vás občanů

na vlastní oči viděla, co dokáže oheň
podporovaný větrem na suchem vyprahlé půdě. Lze jen děkovat dobrovolným jednotkám hasičů z Náměště na
Hané a Drahanovic za zkrocení první
vlny ohně, kerý postupoval za zahradami na Újezdě v Ludéřově nezvykle
rychle. Dále děkujeme zásahovým
jednotkám ze Senice na Hané, HZS
Olomouc a ze Střížova za dohašovací
práce. Příčina požáru, který strávil cca
2 ha pole s obilím a slámou se vyšetřuje.
V této souvislosti vás všechny naše
občany chci požádat o přísné dodržování zásad požární ochrany. Především zákazu jakéhokoliv rozdělávání ohňů na zahradách, polích,
v lesích a ostatních prostranstvích
,obezřetnosti při odhazování nedopalků cigaret,atd.!!!
Na základě tropického a suchého
letního počasí nám přibývá i zásahů
proti nebezpečnému hmyzu. Zásahová
jednotka SDH Ludéřov od června 2015
zasahovala v této souvislosti již celkem
7x. První letošní zásah proběhl 2 června
2015 ve Lhotě pod Kosířem č. 5 u manželů Silných na likvidaci včelího roje.
16. 7. 2015 jsme likvidovali vosí hnízdo
přímo na rozhledně na Velkém Kosíři
a po příjezdu pak sršní hnízdo na dvoře
rodinného domu manželů Vychodilových, Ludéřov č. 72. Následoval zásah
dne 22. 7. 2015 na likvidaci sršního
hnízda u bratra Mgr. Aloise Švancary
v Drahanovicích č. 158, likvidace sršního hnízda dne 24. 7. 2015 v zahradě
manželů Brijarových v Ludéřově, likvidace sršního hnízda dne 29.7.2015
v udírně paní Endlicherové v Ludéřově
č. 48 a dne 5. 8. 2015 opět likvidace
sršního hnízda v zahradě manželů
Brijarových v Ludéřově. Kromě toho
zásahová jednotka SDH Ludéřov zasahovala dne 23. 7. 2015 při planém
poplachu v 11.07 hodin v bývalém
vrchním kravínu v Ludéřově, kde vlivem tropického vedra seplo požární
čidlo.

Kácení májky v Drahanovicích
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Nyní ještě v krátkosti o činnosti v jednotlivých Sborech:
SDH Drahanovice uspořádal dne
1. 5. 2015 stavění májky a dne 30. 5.
2015 její kácení. Obě akce se konaly
v areálu vedle hasičské zbrojnice. Drahanovští hasiči nachystali našim spoluobčanům bohaté občerstvení včetně
vynikajících bramboráků. Návštěvnost
těchto akcí byla hojná i přesto, že v okolí souběžně probíhaly dvě stavební
investiční obecní akce - a to výstavba
kanalizace a rekonstrukce bývalého
evangelického kostela na „Galerii U
kalicha“. Další akcí, kterou drahanovští
hasiči pořádali byl 2. ročník turnaje
v malé kopané, konaný dne 4. 7. 2015
v hasičském areálu za kapličkou, kterého se zúčastnilo celkem 6 družstev. Tato
akce se konala za tropického počasí
a tak není divu, že její účastníci nepohrdli skropením proudem vody z hasičské
cisterny SDH Drahanovice. Brigády
letos na jaře a v létě byly zaměřeny na
budování a vylepšování areálu za kapličkou – došlo k vybudování zámkové
dlažby kolem stánku, ukotvení udírny
a zázemí pro přípravu pohoštění včetně
úpravy terénu okolo kiosku. Pravidelně
je udržován trávník. Přes všechnu tuto
snahu se drahanovští hasiči letos několikrát setkali s opačným přístupem
občanů, kterým nejde o to vytvořit
hodnoty, ale spíše zdevastovat nebo
i ukrást to, co někdo před ními vytvořil.
Konkrétně se jedná o zapálenou sestavu
k posezení, zapálení cedule na trámu
kiosku informující o zákazu venčení
psů v hasičském areálu, kde mimo jiné
chodí sportovat i děti. Moc nechybělo
a oheň mohl zničit elektroinstalaci.
V neposlední řadě někdo vypáčil mříže
na kiosku a odcizil reprobedny, které
sloužily při hasičských akcích. Slušný
člověk jen zírá, co dokáží vandalové.
Družstvo mladých hasičů SDH Drahanovice se letos v novém složení zúčastnilo celkem 2 soutěží. Pravidelně se
schází a trénují. Soutěžící družstvo
mužů se zúčastnilo celkem šesti soutěží.
Kromě 2. místa na okrskové soutěži
zaznamenalo na soutěžích čestná umístění.
SDH Střížov pořádal 5. 7. 2015 již
XVII. ročník oblíbené tradiční soutěže
v požárním sportu „O putovní pohár sv.
Martina“ za účasti pěti družstev mužů
a tří družstev žen. Soutěž se konala za
velkého vedra, rtuť teploměru atakovala
hranici 35o C. Uznání zaslouží všichni,
kdo se této akce zúčastnili - od závodníků, přes rozhodčí až po diváky. Není
divu, že po skončení hasičské soutěže
řada přítomných volila zchlazení svého
těla skokem do kádě včetně moderátora
DJ Mariánka, který si to výborným
moderováním celé soutěže od střížovských hasičů vykoledoval. Další akcí
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kterou SDH Střížov pořádal byla v poslední době již tradiční odpolední
„Grilpárty“ s posezením dne 1. 8. 2015
s večerní taneční zábavou se skupinou
MOTORS. I tato akce se střížovským
hasičům vydařila. Soutěžící družstvo
mužů se letos zúčastnilo celkem osmi
soutěží. 2x soutěž vyhrálo (okrskovou
soutěž na Nových Dvorech a pohárovou
soutěž v Liboši), 2x skončilo na druhém
místě (na pohárových soutěžích ve
Střížově a v Třebčíně) a 1x skončilo na
3. místě - (na okresní soutěži v Olomouci), zbytek čestná umístění.
Členové SDH Lhota pod Kosířem se
zúčastnili dne 15. května 2015 hodové
mše svaté na Lhotě, následující den
zajišťovali lhotecké hody a dětské odpoledne pořádáním soutěží pro děti, pečením makrel a přípravou dalších dobrot
z udírny pro návštěvníky lhoteckých
hodů. 4. 7. 2015 se delegace SDH Lhota
zúčastnila slavnostní valné hromady
u příležitosti 140 let založení SDH
Čechy pod Kosířem. Následující den
5. 7. 2015 se lhotečtí hasiči zúčastnili
hlavních oslav 140 let založení SDH
Čechy pod Kosířem, spojených s otevřením rozšířené expozice hasičského
muzea v Čechách pod Kosířem. Dne 26.
7. 2015 se delegace SDH Lhota pod
Kosířem zúčastnila slavnostního otevření hasičské zbrojnice SDH Čechovice.
Hasiči z Ludéřova se zúčastnili dne
11.4.2015 závěrečného Workshopu
v rámci projektu „Dobrovolní hasiči –
historie a budoucnost“, který se konal
v multifunkčním komplexu v Čechách
pod Kosířem. Projekt, podporovaný
Evropskou unií trval bezmála 2 roky.
Jeho cílem bylo prohloubení spolupráce
mezi dobrovolnými hasiči Regionů
Haná, Bystřička a slovenského Požitavie-Širočina. Projekt zahrnoval konání
čtyř hasičských workshopů, dvou tematických hasičských exkurzí a deseti her
hasičských dovedností mládeže na
území výše uvedených regionů. V sobotu 2. května 2015 SDH Ludéřov pořádal
tradiční oslavu patrona hasičů sv.
Floriána s následným XIX. ročníkem
oblíbené hasičské soutěže „O putovní
pohár sv. Floriána“, patrona hasičů,
které se zúčastnilo celkem 16 soutěžících družstev mužů a 7 družstev žen .
Vítězi letošního ročníku se stali muži
SDH Náměšť na Hané a ženy SDH
Pěnčín. Večerní taneční zábava se skupinou PRYOR jen podtrhla úspěšnost
celé akce. Delegace hasičů z Ludéřova
se zúčastnila oslav svátku sv. Floriána
dne 3.května 2015 v bratrském Pěnčíně
a dne 5. května v kapli sv. Floriána
v Loučanech. Dále se ludéřovští hasiči
zúčastnili těchto akcí: 10.května 2015 –
mše svaté za náměšťské hasiče v kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané, ve
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dnech 4.-5.července 2015 oslavy 140
let založení SDH Čechy pod Kosířem a
4. července 2015 oslavy 110 let založení SDH Vojnice. Družstvo mladých
hasičů SDH Ludéřov pod vedením br.
Tomáše Sklenáka se v průběhu měsíců
května a června 2015 zúčastnilo celkem
dvou hasičských soutěží, kde soutěžilo
v kategorii „mladší“. Díky nadšení
a dovednostem se jejich výkony neustále zlepšují. 30. června 2015 předvedlo
družstvo mladých hasičů ukázkový požární útok u rozhledny na Velkém Kosíři. Tato akce proběhla v rámci ukončení
školního roku a návštěvy rozhledny
starostů okolních obcí a představitelů
mikroregionů olomouckého kraje.
V neděli dne 9. srpna 2015 pořádal
SDH Ludéřov pro mladé hasiče Výšlap
na Kosíř, spojený se soutěžemi a hledáním pokladu na Kosíři, výstupu na
rozhlednu a opékáním špekáčků. Akce
se zúčastnilo celkem 8 dětí, 6 hasičů
a 4 rodiče. Na zpáteční cestě v úmorném vedru svlažili hasiči s rodiči svá
hrdla lhoteckým pivem z minipivovaru
„Kosíř“. Soutěžící družstvo mužů SDH
Ludéřov se letos zúčastnilo celkem 36ti soutěží, 5x soutěž vyhrálo (soutěž
Hanácké extraligy v Loučanech, pohárové soutěže v Olšanech, Přáslavicích a
ve Střížově, noční soutěž v Medlově),
2x skončilo na druhém místě (na pohárových soutěžích v Ludéřově a Náměšti
na Hané) a 5x skončilo na 3. místě - (na
okrskové soutěži na Nových Dvorech,na pohárových soutěžích ve Vojnicích a Slavětíně a na nočních soutěžích
v Želči a Nivě), zbytek čestná umístění.
Soutěžící družstvo žen SDH Ludéřov
letos absolvovalo celkem 24 soutěží, 2x
soutěž vyhrálo (okrsková soutěž na
Nových Dvorech, pohárová soutěž
v Olšanech), 6x skončilo na druhém
místě (na pohárových soutěžích v Ludéřově, na Stražisku, ve Vojnicích a ve
Střížově a na soutěžích Hanácké extraligy ve Střelicích a v Odrlicích) a 1x
skončilo na 3. místě - (na seriálu soutěží
Tohatsu v Medlově), zbytek čestná
umístění. Muži a ženy SDH Ludéřov se
dále zúčastnili soutěží v běhu na 100m
překážek v Provodovicích, Olomouci
a Přerově. Brigády byly zaměřeny na
sběr železa, údržbu areálu ve Vale a zalévání obecní zeleně v období sucha
v parčíku ve Dvoře a kolem dětského
hřiště v Ludéřově.
Vážení spoluobčané,
Srdečně vás všechny zvu na akce, které
budou v nadcházejícím období naše
Sbory dobrovolných hasičů v okrsku
č. 5 Drahanovice pořádat. V sobotu 22.
srpna 2015 pořádal SDH Drahanovice
ve svém hasičském areálu „Za kapličkou“ tradiční hasičskou soutěž
„O putovní pohár starosty obce Drahanovice“. Hasiči na Lhotě pořádají dne
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29. 8. 2015 soutěžní odpoledne pro
malé i velké s názvem „DO FOROTY“
a „HONBA ZA POKLADEM“. Čeká
vás příjemné odpoledne se spoustou her
a zábavy, pečené makrely, dobroty
z udírny a samozřejmě lhotecké pivo
z minipivovaru „Kosíř“. Ludéřovští
hasiči budou pořádat v sobotu 5. září
2015 „Veteránský den“. Dopoledne
budou v areálu ve Vale k vidění nejrůz-

nější typy mopedů tzv. „kozidechy“.
Následovat bude projížďka těchto historických strojů z Ludéřova k Černé
věži v Drahanovicích a zpět. Poté proběhne 6. ročník oblíbené soutěže
„O pohár kozího vzdechu“. Po ukončení soutěže veteránských strojů bude ve
13 hodin odstartován již 6. ročník hasičské soutěže veteránů s požárními čerpadly PS 8 „O putovní pohár veteránů

SDH Ludéřov“. Hasiči ze Střížova plánují na přelomu září a října 2015 uskutečnit tradiční burčákovou veselici. Přeji vám za naše hasiče z okrsku č. 5 Drahanovice příjemnou zábavu na těchto
akcích a těším se na setkání s vámi.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice

Z činnosti mladých hasičů
Během května a června jsme s mladými hasiči navštívili
dvě soutěže v požárním útoku. Na rozdíl od minulého roku již
soutěží v kategorii „mladší“ namísto „přípravky“. Výkony se
nemohou zatím rovnat se staršími soupeři ale díky jejich
nadšení a dovednosti se výsledky neustále zlepšují.

Také se zúčastnili ukázkového požárního útoku u rozhledny na „Velkém Kosíři“ před představiteli a zástupci mikroregionů Olomouckého kraje. Během následujících dnů
a měsíců plánujeme výlety a další soutěže zařazené do Ligy
mladých hasičů.

Hejtman ocenil zasloužilé hasiče Olomouckého kraje

Hejtman Ing. Jiří Rozbořil v červenci ocenil 15 zasloužilých
hasičů v rámci jejich každoročního celokrajského setkání.

V současné době působí v Olomouckém kraji 129
zasloužilých hasičů, kteří se pravidelně 1x ročně setkávají na
společném jednání. V letošním roce pro ně byl připraven
program s výstupem na Kosíř, návštěvou Hasičského muzea
v Čechách pod Kosířem a posezením ve Slatinkách.
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LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO HMYZU
Vážení spoluobčané,
Zásahová jednotka SDH Ludéřov
patří mezi 27 zásahových jednotek v
olomouckém kraji, specializujících
se na likvidaci nebezpečného hmyzu. V současné době vlivem teplého
a suchého tropického počasí dochází
v obydlených částech naší obce k nárůstu výskytu bodavého
hmyzu, především vos a sršňů. Jsme vybaveni pro boj
s tímto hmyzem a tuto činnost vykonáváme na celém území
obce Drahanovice včetně jejích místních částí Ludéřova,
Střížova, Kníniček a Lhoty pod Kosířem již řadu let. Při
zjištění výskytu vos nebo sršňů ve vašich domech, chatách,

Z drahanovického
sportu
Vážení přátelé sportu,
článek v dubnovém čísle začínal větou
„Tak konečně, začalo nám jaro!“, s odstupem času je třeba říci, že jsme se po
sportovní stránce moc nevyznamenali.
Fotbalisté v jarní části soutěže uhráli jen
6 bodů, což po 30 bodové podzimní
nadílce a vedení v soutěži, bylo skutečně žalostně málo. Celkově muži skončili na 10. místě. Výbor stále přemýšlí, že
již několikáté jaro je tak bídné. Přesto,
že výbor viděl hlavní chybu v hráčích,
trenér pan Marek Brhel se rozhodl
odstoupit. Pro podzimní část sezóny
jsme angažovali na tento post pana
Lubomíra Hejtmana z Lutína. Pod jeho
vedením sehrálo mužstvo několik přátelských utkání a pohárový turnaj

dvorech, hospodářských staveních a
všude tam, kde vás mohou ohrozit,
nevolejte profesionální hasiče, ale
volejte přímo nás na níže uvedené
telefonní číslo. Nesnažte se likvidovat vosy a sršně sami, riskujete tím
své zdraví a životy.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.

„Memoriál Jiřího Bartla“ kde skončili
na 3. místě. První skončilo mužstvo SK
Slatinice, na 2. Místě FK Skalka,
4. místo Sokol Přemyslovice. Výbor
projednával několik možností na hostování nebo přestupy. O jejich definitivní
podobě ještě není rozhodnuto, budeme
vás informovat při domácích zápasech.
Kromě mužů hráli soutěž také mladší
žáci skončili na 11. místě ze 13 účastníků. Poděkování zde patří všem, kteří se
podíleli na trénincích, odvozu na venkovní zápasy atd. Nedílnou součástí
našeho oddílu je družstvo žen (dívek).
Pod vedením pana A. Švancary hrají 2.
Hanáckou ligu žen se střídavými úspěchy.
O tom, že máme pěkný areál nás
přesvědčil zájem HFK Olomouc, který
zde sehrál dvě utkání svých U16 a U17
proti Sigmě Olomouc. Zde patří poděkování zejména panu Karlu Švancarovi

Ing. Pavel Navrátil,
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice
Radní obce Drahanovice
Tel.: 724 122 839

a Aleši Hradeckému za hodiny obětavé
práce v tomto areálu. V současné době
opravujeme fasádu na nové budově
a nově na starých šatnách. Na této akci
se nejvíce zasloužili pan Květoslav
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Pleva a Jiří Kratochvíl z Náměště. Proběhne i výměna oken na starých šatnách.
Kromě fotbalových akcí jsme se
podíleli na závěru společné akce s obcí
„Pohádková věž i ves“ pořádáním
atletického trojboje pro nejmenší.

V rámci hodů v Drahanovicích proběhla
i hodová zábava a výše uvedený turnaj
mužů v kopané.
Jednou z činností naší TJ je cvičení
žen, kde se navýšil počet cvičenek
a věříme, že i nadále zájem poroste.
Přejeme do druhé poloviny roku

všem sportovcům i divákům hodnotné
sportovní výkony. Upozorňujeme, že za
pěkného počasí je každý den otevřen
kiosek na hřišti, kde si kromě občerstvení můžete rozebrat sportovní i
nesportovní aktuality.
Za TJ Sokol Jaromír Ostrý

Rozlosování muži – sezona 2015-2016 podzim
kolo

datum

čas

domácí

hosté

1.

8.8. SO

2.

16.8. NE

sraz/
odjezd

15:30

DRAHANOVICE

KRÁLOVÁ

16:30

NOVÁ HRADEČNÁ

DRAHANOVICE

3.

23.8. NE

15:30

DRAHANOVICE

MLADEČ

4.

30.8. NE

14:30

BOUZOV

DRAHANOVICE

13:00

5.

6.9. NE

15:30

DRAHANOVICE

LUŽICE

14:30

6.

13.9. NE

15:30

DRAHANOVICE

NEDVĚZÍ

13:30

7.

20.9. NE

10:15

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

DRAHANOVICE

9:15

8.

27.9. NE

15:30

DRAHANOVICE

MORAVSKÝ BEROUN

14:30

9.

3.10. SO

15:30

TĚŠETICE

DRAHANOVICE

14:00

10.

11.10. NE

15:00

DRAHANOVICE

VELKÝ ÚJEZD

14:00

11.

18.10. NE

15:00

MAJETÍN

DRAHANOVICE

15:30

12.

25.10. NE

14:30

DRAHANOVICE

HLUBOČKY

13:30

13.

1.11. NE

14:00

BOHUŇOVICE

DRAHANOVICE

12:30

1

7.11 SO

14:00

KRÁLOVÁ

DRAHANOVICE

12:30

Stránky oddílu: www.tjdrahanovice.cz

Střípky z dějin obce
Naposledy jsme se na tomto místě
dozvěděli, že v první polovině 17. století bylo drahanovické panství, které tvořily samotné Drahanovice spolu s třemi
usedlostmi z Vojnic, administrativně
a hospodářsky napojeno na panství
Čechy pod Kosířem a Krakovec
(K panství Čechy pod Kosířem vedle
stejnojmenné vesnice patřily také vesnice Kníničky a Lhota pod Kosířem, dále
pak Služín a Stařechovice. K panství
Krakovci se počítaly také obce Bohuslavice, Dětkovice, Hačky, Hvozd,
Ludmírov a Otročkov s částmi vesnic
Luké, Polomí a Rakůvek.). Takto spojené panství následně získal Emanuel
Teléz hrabě Sylva-Taroucca, jehož rod
zmíněné statky držel až do zrušení
poddanství roku 1848. Neoddělitelnost
jednotlivých částí spojeného panství
zajistilo zřízení fideikomisu potvrzeného Marií Terezií roku 1769.
Drahanovická vrchnost od propojení
statků sídlila v Čechách, kde měl sídlo
také vrchnostenský správce, kterému
zdejší poddaní podléhali. Část správy
však musela zůstat přítomna v Drahanovicích. Prokazatelně zde sídlil rentovní úřad včetně zdejšího písaře

a šafáře, který zajišťoval chod panského
dvora. Jinak vše důležité – jako podpisy
smluv, případně spory vrchnosti s poddanými nebo mezi poddanými – se
řešilo na zámku v Čechách. Pochopitelně v Drahanovicích působila vesnická samospráva: rychtář, přísežní konšelé, případně starosta. Movitost zdejšího
rychtáře jsme schopni zachytit teprve
v polovině 18. století. Známé příklady
nasvědčují tomu, že vrchnost pro tuto
funkci vybírala muže mezi zahradníky.
Nejednalo se zde tedy o rychtu dědičnou ani zákupní, jak tomu mohlo být
jinde. Důvod výběru mezi zahradníky je
nasnadě. Rychtář byl zproštěn daně
i roboty a vrchnost přirozeně nechtěla
přijít o tyto povinnosti u sedláků, kteří
je měli ve vsi nejvyšší. Jestli mohli
drahanovičtí poddaní nějakým způsobem ovlivnit, kdo bude rychtářem,
nevíme. Z písemných pramenů týkajících se Drahanovic nelze ani vypozorovat, jaké měl zdejší rychtář povinnosti.
Dá se však s obecnou platností na základě jiných případů říci, že rychtář na
vesnici zastupoval vrchnost před poddanými a naopak vrchnosti sděloval
vůli poddaných, měl jisté soudní pravomoci, urovnával vesnické pře a sledoval
dodržování zákonů a morálky, zodpoví-

dal za obecní a vrchnostenský majetek
a v neposlední řadě zajišťoval plnění
povinností poddaných. Z podstaty
svých povinností se v mnoha případech
rychtář vyskytuje jako svědek při řešení
soudních sporů. Vedle rychtáře se od
konce 18. století objevuje také úřad
zdejšího starosty – Burgermeistera.
Rozdíl mezi rychtářem a starostou byl
patrně v tom, že starostu si zdejší poddaní volně zvolili. Později se vedle
starosty staršího zmiňuje také mladší
starosta.
Jak již víme, během první poloviny
18. století došlo vedle správního také
k hospodářskému napojení Drahanovic
na panství Čechy pod Kosířem a Krakovec. Dokazují to zápisy v tak zvané
pozemkové knize, do které se zapisovaly majetkové poměry jednotlivých
drahanovických usedlostí. Tyto zápisy
sice začínají až v 60. letech, avšak můžeme počítat, že k hospodářskému propojení došlo brzy po roce 1723, kdy se
statky dostaly do rukou jednoho majitele. Jako příklad uveďme krakovskou
pálenku. U dvou zdejších poddanských
hospod – vesnického šenku i polního
šenku – se jejich majitelé zavázali, že
budou odebírat kořalku pouze od krakoveckého žida, zatímco drahanovický
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mlynář, o němž zde poprvé slyšíme,
měl obilí na tuto pálenku zdarma vymlít. Podobné to bylo také s panským
pivem. Jako další příklad uveďme povinnost drahanovických sedláků vozit
z krakoveckého lesa dřevo, které měl
dostávat také drahanovický farář. Později u drahanovického panského dvora
robotovali vedle tří vojnických také
poddaní z českého panství – z vesnic
Lhoty pod Kosířem a Kníniček.
O poddanských poměrech v Drahanovicích v polovině 18. století nás částečně informuje berní rektifikace Marie
Terezie. Podle daňového soupisu, který
nechala panovnice pořídit, nalezneme
roku 1756 v Drahanovicích 12 sedláků
a 12 zahradníků (chalupníků). Vedle
nich v obci stálo také 16 stavení domkařů, které katastr pouze zmiňuje jako
bezzemky. Výměry polností sedláků
byly shodné a činily 31 měřic a čtyři
achtle. Zahradníci měli zahrady velké
od dvou achtlí do jedné měřice čtyř
achtlí. Oproti poslednímu daňovému
soupisu z roku 1673 (sedm pololáníků a
11 čtvrtláníků) zde u místních sedláků
došlo k vyrovnání rozdílů, přičemž šest
usedlostí očividně o půdu přišlo a stalo
se zahradnickými. Mimořádně se také
rozšířila vrstva domkařů, kterou lánové
vizitace tehdy nezaznamenaly vůbec.
V polovině 18. století náleželo drahanovickému panskému dvoru 546 měřic
orné půdy (dominikál) a poddaným 558
měřic (rustikál). Panský dvůr neobdělával všechnu uvedenou půdu ve své
režii, ale pronajímal její část drahanovickým zahradníkům. Můžeme tedy
říct, že škody z třicetileté války byly
v polovině 18. století plně napraveny,
k čemuž přispěly především mírové
podmínky.
Od třicetileté války až po války
o rakouské dědictví ve 40. letech 18.
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století se zdejší obyvatelé těšili míru
a obtěžovaly je pouze daně, které museli platit na zahraniční mise habsburských vojsk. Velkou zátěží nepochybně
byla povinnost ubytovat některé vojáky
na poddanských usedlostech. K tomuto
tématu však pro naši obec postrádáme
jakékoliv prameny. Písemné prameny
nás ani neinformují o průchodech vojsk
Drahanovicemi. Můžeme se však podívat, jak se novověké války dotkly sousedních vsí a nejbližšího okolí. V rámci
první války s Pruskem vpadl Fridrich II.
Veliký na přelomu let 1741 a 1742 na
Moravu a do východních Čech ze
Slezska, které ovládal. Těsně před jeho
vpádem byli poddaní ze sousední
Náměště na Hané donuceni pracovat na
opravách olomouckého opevnění, přičemž dodali 200 kusů tvrdého dřeva na
palisády, haluze k pletení šancovních
košů a 200 sáhů dřeva na pálení cihel.
Kvůli následnému rabování pruských
vojsk došlo na mnoha místech země
k řadě povstání. Bohužel, informace
z okolí Drahanovic postrádáme. Po
pruském vítězství u Chotusic došlo
k podepsání vratislavského míru a pruská vojska Moravu opustila. Přestože
záhy boje opět propukly, na Moravu se
již v této válce nevrátila. Konflikt mezi
Marií Terezií a Fridrichem II. pokračoval v rámci sedmileté války. Také tento
konflikt se dotkl hanáckého venkova,
jelikož v roce 1758 Fridrich vtáhl na
Moravu a dal oblehnout Olomouc.
Pruský král rozbil svůj stan u nedalekých Smržic. Strategicky velmi důležitou se ukázala Náměšť na Hané nacházející se, stejně jako Drahanovice, blízko důležité cesty mezi Litovlí a
Prostějovem. Dne 13. května ji na druhý
pokus obsadili vojáci vyslaní generálem
Laudonem z olomoucké pevnosti. Brzy
se však stáhli a proto již 22. května
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Náměšť kontrolovali Prusové, kteří
obsadili také Čechy pod Kosířem.
Rakouské pluky nedopřávaly Prusům
klidu a výpady skrze kosířské lesy odváděly pozornost od svých pohybů jinde.
Fridrich se rozhodl zajistit krytí cesty ze
Smržic do Litovle a dal vybudovat
obranný tábor na jednom z kopců mezi
Náměští a Laškovem nazývaném jako
„Hrad“. Nepochybně neradi na pruská
vojska vzpomínali obyvatelé Loučan,
kteří jimi byli 22. května vyloupeni.
Poté, co se Prusům nepodařilo dobýt
Olomouc, rozhodl se v červenci
Fridrich II. stáhnout do Čech.
Protože „bramborová válka“ s Pruskem v letech 1778–1779 se střední
Moravy vůbec nedotkla, pocítili zdejší
obyvatelé nepříjemnosti války až za
válek napoleonských. V rámci tohoto
konfliktu život poddaným v regionu
mimořádně stěžovaly průchody cizích,
ale i vlastních vojsk. Díky dochování
farní kroniky ze sousedních Slatinic,
víme, jak měli zdejší obyvatelé za války
těžký život. V roce 1799 se zde ubytovalo na jeden dům 22–30 ruských vojáků. Tito vesnici úplně vyjedli. Po bitvě
u Slavkova pak tuto obec dva dny
vykrádali také vítězní Francouzi, kteří
mimo jídla spotřebovali také všechno
víno v tamním hostinci. Když už se
zdálo, že mimořádnou dávku alkoholu
nezvládnou sami, přizvali zdejší sedláky, přičemž jeden z nich zůstal zpitý
ležet na cestě domů, prochladl a brzy
zemřel. Podobné nepříjemnosti pak
francouzští vojáci způsobili v nedalekých Těšeticích, kde dokonce ztloukli
faráře. Můžeme očekávat, že podobné
útrapy, jaké proběhly v sousedních
vesnicích, pociťovali také poddaní
z Drahanovic, přestože o nich nejsme
zpraveni.
Mgr. Roman Paulo

w
Koupíme dům v Draha-

novicích nebo do 10 km,
opravy nevadí.
Tel: 773 513 220.
w
Sháním chatu k odpočinku ve vašem okolí.
Tel: 792 284 168.
w
Hledám ke koupi byt.

Pokud možno s balkonem.
Tel: 792 273 285.
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ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Srpen 2015

Pivovar Jadrníček po 110 letech obnovuje
tradici vaření piva v Náměšti na Hané.

Tímto Vás zve do pivovarské hospůdky ¨
k příjemnému posezení u nepasterizovaného a
nefiltrovaného Náměšťského piva na ulici
Komenského č. 318

Pěstitelská pálenice U Jadrníčků
v Náměšti na Hané
oznamuje pěstitelům, že přijímá
objednávky na pálení pro sezónu
2015 – 2016.
Nyní můžete pálit až 650 litrů najednou.
Příjem objednávek na tel. č. 608 765 897
nebo přímo v pěstitelské pálenici,
Komenského č. 318, Náměšť na Hané.

