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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím v tento
čas adventní a v čase nadcházejících
svátků vánočních.
Na tomto místě našeho zpravodaje
jste zvyklí na informace o stavu naší
největší stavby kanalizace a čistírny
odpadních vod. Nebudu měnit tradici
a tak mohu oznámít, že jak ČOV tak
i všechny kanalizační stoky jsou již
hotovy a 27.11.2015 došlo k závěrečné
prohlídce stavby odborem vodního
hospodářství magistrátu města Olomouc, po které bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu k užívání
vodního díla. V této době probíhá zkušební provoz a podle všech výsledků
měření vypouštěných vod do vod
tekoucích je již kvalita na očekávané
úrovni a výsledky měření podle protokolů Zdravotního ústavu jsou dobré.
K dnešnímu dni naše obec vypouští
z čistírny odpadních vod do Zlaté stružky v průměru 100 kubíků vyčištěné
vody denně. Tímto se potvrzuje informace našeho zastupitele a přípojkového
koordinátora pana Františka Navrátila,
že je k dnešnímu dni připojeno 70%
nemovitostí, což je z našeho pohledu
dobré. Kontrola z Ministerstva životního prostředí konstatovala ve svém
kontrolním protokolu na místě ze dne
25. 9. 2015 ,,Bez rizika a nedostatků“.
Víme, kdo je a kdo není napojen, a tak
bych apeloval na ty z Vás, kteří jste
z jakýchkoliv důvodů napojení nestihli,
aby jste tak učinili ještě v době zkušebního provozu a to do 15. 5. 2016.
Postupujte tak, jak je popsáno ve výzvě
k napojení a v územním souhlasu stavebního úřadu.
Všichni víme, že do dnešního dne
dochází k úpravám některých místních
komunikací a prostranství. Z mnohými
z Vás komunikovali stavbyvedoucí
jednotlivých firem a někde dohodli
termíny odstranění nedodělků na jaře
příštího roku. Jedná se hlavně o úseky
v zahradách, kde bude vhodné počkat,

až zemina sedne a pak ji dosypat. Také
silnice v Drahanovicích od hospody až
po školu, celá Lázinka není ještě hotova, povrch byl reklamován, reklamace
je uznána a na jaře bude povrh opraven.
Stejná situace je v Kníničkách s tím
rozdílem, že tam byly práce na konečném povrchu zastaveny a budou dokončeny na jaře. Dále budou dokončeny
povrchy v Ludéřově a to před obecním
skladem, spojka ke školce a ve Střížově
cesta k chatám. Na tyto práce byla
navýšena dodatkem ke smlouvě bankovní jistina z 5 milonů na 9 milionů,
čímž máme jistotu provedení uvedených prací. Všichni musíme pochopit,
že jsme stavěli kanalizaci a ČOV a náš
projekt přesně určoval v jakém rozsahu
a jakými náklady máme komunikace
opravit, což se dodrželo, v opačném
případě bychom také mohli nějaké
dotační prostředky vracet.
A nyní něco k financování celé akce.
V posledním zpravodaji jsem Vás
informoval o tom, že je uhrazeno 90
milionů korun. K dnešnímu dni je
vyfakturováno a po obdržení dotačních
prostředků od operačního programu
životní prostředí uhrazeny dodavateli
všechny faktury v celkové výši 145
milionů Kč, z toho bylo z rezervy po
schválení fondem čerpáno 7 766 364
Kč. Toto jsou náklady stavby jako
takové, skutečné. Celkové náklady na
kanalizaci od prvního projektu, přes
nákup pozemků, všechny další projek-
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ty, žádosti, nejrůznější přípojky a přeložky činily od roku 2009 celkem 152
milionů. Kč. Z toho obec uhradila 36
mil. Kč, dotace z OPŽP 114 mil. Kč a
Olomoucký kraj 2 miliony Kč. Tady
máme celkovou představu jak velká,
složitá a nákladná investiční akce to
byla. Jak dlouho trvaly přípravy, zajištění finančních prostředků, kontrola na
ÚOHS, úmrtí p. Zouhara našeho TDI,
tím přerušení stavby do výběru nového
a jak málo času trvala vlastní realizace.
Protokol o předání staveniště má datum
28. 8. 2014 a zápis o odevzdání a převzetí stavby je datován 30. 9. 2015.
Zkušební provoz ČOV byl zahájen 15.
5. 2015. Vážení přátelé, i když se při
takové stavbě vždycky najdou problémy, nedostatky a nastanou konfliktní
situace, docházelo ze strany dodavatelů
vždy k rychlé nápravě a hlavně k plnění
stěžejních termínů, za což všem děkuji.
Jak jsem řekl, je k dnešnímu dni vše
uhrazeno a my víme jaké jsou naše
náklady. Další a pro nás všechny nejdůležitější otázkou je výše stočného.
Navrhl jsem na jednání zastupitelstva
obce dne 11. 12. 2015, aby stočné bylo
vybíráno až od ukončení zkušebního
provozu t.j. 15. 5. 2016. Hlavním důvodem je, že nám to vyhláška umožňuje
a že v průběhu zkušebního provozu
získáme přesnější informace o nákladech na jednotlivé položky, které budou
tvořit stočné a hlavně bychom tímto
chtěli ocenit, že většina z nás se velice

dovolte poděkovat všem zastupitelůmvždyť v průběhu výstavby kanalizace
jsme se museli scházet i mimořádně
a rozhodovat o strategických věcech,
poděkování patří celému učitelskému
sboru za všechno co dělají pro výchovu
a vzdělání našich dětí a také za velice
krásnou předvánoční besídku, poděkování za celoroční práci ve prospěch
obce zaslouží také všichni členové sboru dobrovolných hasičů, sokola, mysliveckého sdružení, správcové kulturních

Svozový kalendář Drahanovice 2016
office.lasakovi.com

út

st

čt

pá

so

ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

po

čt

pá

so

1

2

ne

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7

1

2

3

4

5

6

7

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2

3

4

5

6

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

31

26

27

28

29

30

1

2

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

září

1
7

říjen

březen

st

5

29

duben

út

4

červenec

leden

po

únor

domů, knihovnice. V neposlední řadě
členkám sboru pro občanské záležitosti,
pracovnicím obecního úřadu a členům
rady obce. K mému poděkování Vám
všem za celoroční schovívavost se
stavbou přijměte moje upřímné přání
krásného, ničím nerušeného prožití
svátků vánočních a dětem bohatou
nadílku. V novém roce 2016 štěstí,
hodně úspěchů jak v pracovním tak i
osobním životě a hlavně pevné zdraví.
Ivo Richter, starosta
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rychle a bez větších zjevných problémů
připojila a již odpadní vody pouští do
nové kanalizace. Hlavní bylo, že zastupitelstvo s mým návrhem souhlasilo
a tak výše stočného bude stanovena
a s výběrem se začne k 15. 5. 2016.
Upozorňuji, že platit budou i nenapojení a ještě budou muset dokladovat jak
splaškové vody likvidují.
Vážení spoluobčané, jak jsem v tomto článku popsal, jsou splněny ty nejdůležitější úkoly výstavby naší kanalizace. Pochopitelně Vás budu v dalším
zpravodaji informovat o dalším postupu oprav komunikací a hlavně o výsledcích zkušebního provozu ČOV
a výpočtu ceny stočného. Tímto jsme
udělali obrovský kus práce, zachovali
se ke svému životnímu prostředí jako
správní hospodáři a můžeme být hrdi
na to, že obec svým dětem předáme
čistější a bez zápachu.
Nyní k další investiční akci. Byla to
oprava českobratrského kostela a jeho
proměna na Galerii U kalicha. Zde bylo
řádně požádáno o proplacení druhé
části dotace a to ve výši 3,2 mil. Kč. Po
provedené kontrole ze strany regionální
rady máme informaci, že bychom peníze měli obdržet v únoru až březnu. Zde
bych si dovolil pozvat Vás na několik
kulturních akcí organizovaných obcí ve
vánočním období. 27. 12. 2015 v 17.00
hodin nám vánočním koncertem zpříjemní vánoční čas Zd. Kroutil, Alžběta
Boucníková a Krištof Seling, 2. 1. 2016
v 16.00 hodin nám předvedou Novoroční koncert Jírovci z Litovle a 8. 1.
2016 tříkráloví Naši furianti v podání
našich přátel divadla Tramtárie v režii
Zd. Vévody. Srdečně zveme.
I oprava sociálních zařízení v budově základní školy je ukončena a nelibá
vůně ze sociálek chlapců konečně zmizela. Mimořádně musela být provedena
oprava topení v budově mateřské školky v Drahanovicích nákladem 156 tisíc
Kč. vč. DPH.
Pro zásahovou jednotku hasičů
v Drahanovicích bylo zakoupeno zásahové vozidlo Ford Tranzit a na taktickém cvičení 7. 11. 2015 ve Střížově jim
bylo předáno do užívání. Zde jsme
obdrželi dotaci od Olomouckého kraje
a to 100 000 Kč a vozidlo stálo celkem
266 940,-Kč. Přeji zásahové jednotce
s tímto vozidlem mnoho šťastných
kilometrů, hodně úspěšných soutěží
a co nejméně zásahů.
Velice důležitým dokumentem pro
další možnosti získání dotací je kontrola hospodaření naší obce, kterou dne
19. 11. 2015 za období 1. 1. 2015 až 30.
9. 2015 provedli zástupci kontrolního
oddělení krajského úřadu Olomouckého kraje s výsledkem ,,Bez závad a
nedostatků“.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
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svoz směsného komunálního odpadu Drahanovice
plasty+tetrapacky
svoz komunálního odapdu části obce Střížov, Ludéřov, Kníničky, Lhota p/K
objemný+neb.odpad

Obecní úřad oznamuje, že v níže uvedených termínech
bude vybírat místní poplatek ze psů pro rok 2016
Částka je 150,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího
Drahanovice

pondělí 25. 1.

kancelář obecního úřadu

Střížov
Ludéřov
Lhota p/K

úterý 26. 1.
úterý 26. 1.
čtvrtek 28. 1.

kulturní dům
místnost rozhlasu
místnost rozhlasu

8.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
14.00 – 14.35 hod.
14.40 – 15.15 hod.
14.45 – 15.15 hod.
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Obec Drahanovice – Zastupitelstvo obce Drahanovice

Obecně závazná vyhláška obce Drahanovice č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Drahanovice se na svém zasedání dne 11.12.2015 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Drahanovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1)
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:2)
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.3)
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
1)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve
které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku
změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.4)
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.5)
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 480,- Kč a je tvořena:
a) z částky 46,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 434,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 824.177,82 a byly rozúčtovány takto:
Náklady 824.177,82 děleno 1899 (1694 počet osob
s pobytem na území obce + 205 počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
= 434,01 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 434,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.6)
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku.
4)

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6)
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
5)
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(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník, který je v příslušném kalendářním roce po
dobu nejméně 10 měsíců na pracovním nebo studijním
pobytu v zahraničí,
b) poplatník, který je celý příslušný kalendářní rok, ve
výkonu trestu odnětí svobody,
c) poplatník, který je trvale hlášen na ohlašovně pobytu
Drahanovice 144 a jeho skutečný pobyt není znám.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7)
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8)
7)
8)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.9)
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.10)
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.11)
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 12. 12. 2012.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10
Účinnost.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016

Mgr. Miloš Korhoň
místostarosta obce

v období červenec – listopad 2015
důležité body
Rada obce souhlasí s uzavřením
Smlouvy o dílo “Nákup a přestavba
vozidla Ford Tranzit 2.4 TDDI T 300L
L2H2” pro JSDH Drahanovice za cenu
266 940,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jedná se o devítimístné vozidlo, určené k přepravě
zásahové jednotky.
Rada obce souhlasí se smlouvou
o dílo č. 90-012 “Zajištění provozu a
pravidelného servisu a kontroly trafostanice TS OC 0252 – ČOV” za paušální roční úplatu 5.500,- Kč bez DPH.
Rada obce souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o projednání
přestupků. Návrh na změnu úhrady

Ivo Richter
starosta

Mgr. Iva Psotová
místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: 4. 1. 2016
9)
10)
11)

ČINNOST RADY OBCE

Prosinec 2015

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

nákladů nově 8% z příspěvku na výkon
přenesené působnosti cca 23.800,- Kč
Výběrová komise doporučila radě
obce vítěze výběrového řízení na opravu ÚT MŠ Drahanovice - společnost
Vodo-topo-plyn Poláček s.r.o. IČ: 261
01 513 za cenu 156.021,- Kč s DPH.
Rada schvaluje vítěze výběrového
řízení.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce odkoupení pozemků p.č. 689/21
o výměře 206 m2 za cenu 100,- Kč/m2
od p. Amálie Malátkové na Vyhlídce 27
Šternberk a Ludmily Štrýglové, U
místní dráhy 1037/5, Olomouc. Jedná
se o pozemek který byl dotčen stavbou
kanalizace.
Rada obce souhlasí s navýšením
vodného ze současných 19,91 Kč na
21,22 Kč s DPH (navýšení o 1,31 Kč)

pro rok 2016.
Rada obce nesouhlasí s vybudováním vodovodní přípojky na zahradu
p.č. 319/13, paní Zdeňky Vychodilové.
Vodovodní řád, jenž je v majetku obce
Drahanovice je určen primárně k obslužnosti a zabezpečení bydlení, nikoli
zalévání zahrad. Toto rozhodnutí
budeme vzhledem k úbytku pitné vody
uplatňovat i nadále.
Rada obce zadala zpracování dokumentace pro zahájení řízení komplexních pozemkových úprav u společnosti
Geocentrum s.r.o. Tř. Kosmonautů
1143/8b Olomouc za cenu 9.712 Kč
bez DPH.
Rada obce souhlasí s prodejem
pozemku určenému k stavění R.D.
v lokalitě Za Kapličkou – p.č. 597/151
manž. Michalovi a Haně Malým bytem
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Lutín Na sídlišti 285 a doporučuje Z.O.
prodej schválit.
Rada obce projednala Obecně
závaznou vyhlášku 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních

odpadů. Poplatek za odvoz odpadů zůstává pro rok 2016 stejný a doporučuje
zastupitelstvu obce její schválení.
Rada bere na vědomí „nabytí právní
moc a vrácení dokumentace k veřejné
zakázce obec Drahanovice – ČOV
a stoková síť“ od úřadu hospodářské

soutěže a tím ukončení veškerého
našeho projednávání.
Rada obce souhlasí se záměrem
odprodat Avii A 30 upravenou na
hasičskou verzi.
Místostrarosta obce
Mgr. Miloš Korhoň

Program rozvoje obce
Vážení spoluobčané,
koncem listopadu proběhlo v naší obci
dotazníkové šetření. Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Každý
měl možnost se vyjádřit elektronicky
nebo písemně. Do domácností bylo
rozneseno 500 kusů, dotazník vyplnilo
153 respondentů. Těm, kteří se zapojili
do našeho šetření bych chtěla poděkovat.
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit
spokojenost občanů, jejich názor na
současnou podobu obce, spokojenost se
stavem její vybavenosti, měli možnost
se vyjádřit k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Někteří respondenti vyjádřili pochybnosti nad důležitostí, znevažovali toto
šetření, protože je zbytečné.
Pro nás vyhodnocení jednotlivých otázek bylo důležité, inspirativní a perspektivní.
Většina se vyjádřila, že se jim zde bydlí
dobře a preferuje klidný život, líbí se
jim blízkost přírody a rozvoj obce.
Nelíbil se mnoha lidem nezájem lidí
o obec, špatné vztahy mezi lidmi, špatná dostupnost obchodů a služeb. Ale
některé věci nejsme schopni změnit.
Nabízí se otázka, proč jsme tedy vůbec
ten dotazník nabídli, když některé věci
nejsou v našich silách?
Od 1.1.2016 musí mít každá obec svůj
Program rozvoje obce (PRO), který
bude sloužit jako hlavní podklad pro
přidělení jakýchkoliv dotací, pokud
o ně bude obec žádat. Každému rozumnému občanovi musí být jasné, že tak
malá obec, jako jsou Drahanovice, se
nemůže pustit do finančně náročného
projektu bez dotací.
Na tvorbě Programu rozvoje obce se
podílela pracovní skupina tvořená
radou obce a zastupiteli L. Čajanem
a M. Krylem. Skupina spolupracovala
s Regionem Haná a scházela se od srpna

do listopadu a vytvářela, doplňovala
jednotlivé části PRO.
PRO se skládá ze tří částí: - Analýza
obce Drahanovice - Dotazník a jeho
vyhodnocení - Opatření a aktivity
aneb na co se zaměřit během 5-7 let.
Právě ve třetí části, kdy jsme plánovali,
co bychom zde měli vybudovat, upřednostnit, co zde chybí, jsme čerpali
z názorů vás občanů v dotazníku.
Podle nejčastějších podnětů jsme dávali
tyto problémy, aktivity na první místo.
A pokud budou vypsány vhodné dotace,
budeme o ně žádat.
Nejvíce se objevovaly problémy s komunikacemi, chybějící chodníky a
cyklostezky ve všech částech obce. Dali
jsme to jako první a velmi důležité body
a již se pracuje na přípravách projektové dokumentace, abychom byli připraveni.
Také obnova zeleně, odpočinkové plochy, víceúčelové hřiště, multifunkční
budova pro kulturní, či sportovní akce
se objevovaly jako vaše podněty v dotazníku. Zařadili jsme je do důležitých
bodů pro budoucí rozvoj obce.
Trápila vás neutěšená místa pro veřejnou dopravu, především chybějící čekárna na nádraží a kultivované čekárny
na zastávkách autobusů. Dotazníkové
šetření jen potvrdilo, kam mají směřovat naše budoucí rozhodnutí.
V sociální oblasti se nejčastěji objevovaly návrhy na pečovatelské služby,
ošetřovatelské služby, ale především
bydlení pro seniory. Absence jakékoliv
péče o starší, osamělé, nemohoucí občany je evidentní a proto jsme si dali
výstavbu seniorského bydlení jako
velmi důležitý úkol.
Všechny části obce kromě Lhoty pod
Kosířem mají splaškovou kanalizaci,
proto i toto je pro nás nemalá a důležitá
akce do budoucna.
Chybějící obchody, především ve Stří-

žově, nejsme schopni vyřešit, i kdybychom zde vystavěli krásnou prodejnu, protože by se nenašel nikdo, kdo by
zde chtěl vzít do svých rukou toto podnikání. Stejně tak nemůžeme v obci
zařídit prodejnu obuvi, lékárnu, řeznictví, protože nemůžeme zaručit prosperitu. To záleží na odvážných a podnikavých lidech. Pokud se takoví najdou,
budeme jim nápomocni.
Obec se snaží a podporuje společenské
dění v obci, podporuje spolkovou činnost. Je zajímavé, že se v dotazníkovém
šetření objevila stejná procenta, kteří
s tím souhlasí a nesouhlasí. Co člověk,
to jiný názor, ale i za tyto názory, kritiku, pokud jsou konstruktivní, jsme rádi.
Nedobré vztahy mezi lidmi také nevyřešíme, pokud je zde dost lidí, kteří
nechtějí spolupracovat a pomoct obci,
jak uvedli v dotazníku. Nezájem o obec,
lhostejnost a neochota pomoci z některých dotazníků až křičela. Pokud se
někteří mohou schovat za anonymitu
internetu nebo papíru, tak se vyjadřují
vulgárně, pomocí urážek. Mrzí nás, že
své názory nepřijdou hlásat i na veřejné
zasedání zastupitelstva, kde zastupitelé
mají převahu nad občany. Na druhou
stranu mile nás překvapili někteří lidé,
kteří pomoc nabídli a podepsali se.
Velmi si toho vážíme tak, jako i názorů,
podnětů a připomínek vás všech, z
kterých můžeme čerpat.
Jakmile bude PRO schválen zastupitelstvem obce, budou si jej moci občané
přečíst na stránkách obce nebo bude
k nahlédnutí v prostorách obecního
úřadu.
Protože zbývá málo dní do vánočních svátků, přeji všem našim občanům
krásné, klidné a bezstarostné Vánoce a
hodně úspěchů v roce 2016.
Mgr. Iva Psotová
místostarostka obce

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov
Vážení spoluobčané,
nedávno mi jeden náš občan naznačil,
že bychom v našich v obecních novinách neměli mít pouze články, ve kterých se chlubíme, co jsme dokázali, ale
že bychom naše občany měli především
seznamovat s problémy, které nás trápí
a které je třeba bezodkladně řešit.
V článku o dobrovolných hasičích obce

chválou nešetřím, v tomto článku se
tedy budu věnovat problémům, které
nás všechny, ať chceme, nebo nechceme trápí a které je třeba společnými
silami řešit. Všechny problémy, o kterých se zmíním níže, jsou řešitelné
jedině pomocí třech slov a těmi jsou
takzvané Komplexní pozemkové úpravy. Co to vlastně Komplexní pozemko-

vé úpravy jsou a co nám přinesou?
Komplexní pozemkové úpravy
(KoPÚ) jsou především účelným a klíčovým nástrojem pro rozvoj venkova
s vyřešením vlastnických vztahů k pozemkům, bez kterých není možno realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná a krajinotvorná opatření
v krajině ani budovat infrastrukturu
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obce. Vytváří se jimi podmínky pro
racionální uspořádání vlastnických
vztahů k pozemkům. Celé dané území
se přitom řeší uceleně. Ve veřejném
zájmu se komplexními pozemkovými
úpravami prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jejich přístupnost
a využití. Dochází k vyrovnání hranic
pozemků a vytvoření podmínek pro
racionální hospodaření. Výsledkem
komplexních pozemkových úprav je
tzv. „Plán společných zařízení“, který
tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny. Tento plán je tvořen
účelovými komunikacemi k zpřístupnění pozemků se všemi doprovodnými
stavbami jako jsou mostky, propustky,
brody, aj., dále protierozními opatřeními jako jsou protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy,
větrolamy, ochranné zatravnění. V návrhu na omezení eroze zemědělské orné
půdy nechybí vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení
povrchových vod, zvýšení retenční
schopnosti krajiny a ochraně území
před povodněmi. Jsou to vodní nádrže,
rybníky, úpravy vodních toků, ochranné
hráze a suché poldry. Mezi vodohospodářská opatření patří také zatravnění
nebo zalesnění infiltračních zón propustných mělkých půd a ochranných
pásů kolem vod. Nedílnou součástí
společných zařízení jsou opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí
a zvýšení ekologické stability území.
Jde především o územní systémy ekologické stability (ÚSES) doplněné dalšími interakčními prvky – např. rozptýlené a doprovodné zeleně. Na tyto společná zařízení se použijí pozemky ve vlastnictví státu a obce. Zcela zásadním
výsledkem dobře uspořádané a fungující krajiny je omezení odtoku vody po
povrchu, snížení eroze, zvýšení kvality
povrchových a podpovrchových vod.
Pozemkové úpravy nejsou ničím
novým. Provádí se prakticky ve všech
vyspělých zemích. U nás mají velkou
tradici již z doby Rakouska-Uherska.
Jejich velkým propagátorem byl na Moravě František Skopalík (1822-1891),
který se zasloužil o základní právní
předpisy a principy provádění pozemkových úprav. Největší rozmach pozemkových úprav nastal po roce 1989.
Do konce roku 2013 bylo jen v olomouckém kraji vyřešeno celkem 102
komplexních pozemkových úprav na
celkové výměře 48.662 ha, v celé České
republice činil jejich počet celkem 1559
na celkové výměře 700.799 ha.
Význam komplexních pozemkových
úprav pro vlastníky a jejich uživatele
(nájemce) je následující:
l
dochází k upřesnění vlastnictví
pozemků co do výměry a polohy
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l
pozemky

je možné scelit a bezplatně
vytyčit v terénu
l
upraven je tvar pozemků
l
reálně lze rozdělit spoluvlastnictví
pozemků a to tak, že každý spoluvlastník má po pozemkové úpravě
svůj pozemek
l
pozemky jsou zpřístupněny vytvořením sítě polních cest
l
zvýší se efektivita využití pozemků
včetně stabilizace jejich užívání
l
je vyřešena protierozní ochrana
pozemků
Pro obce mají komplexní pozemkové
úpravy tento význam:
l
zprůhlednění vlastnických vztahů
k pozemkům
l
dohledání doposud nezapsaného
obecního majetku a jeho optimální
rozmístění v kontextu s veřejně prospěšnými záměry v krajině
l
možnost převedení pozemků pod
navrženými společnými zařízeními
do vlastnictví obce,což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace
l
realizace prvků společných zařízení
přecházejících do majetku obce
Státním pozemkovým úřadem, financovány jsou ze státního rozpočtu
a zdrojů Evropské unie
l
snížení pohybu zemědělské techniky
uvnitř obce v důsledku realizace
zpevněných polních cest kolem obcí
v rámci schválených komplexních
pozemkových úprav
l
všestranné využití vybudovaných
polních cest např. jako cyklotras a tím
zatraktivnění oblastí pro turistiku
l
vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před
záplavami pomocí realizace protierozních a vodohospodářských zařízení
l
zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby místních prvků ÚSES – biokoridorů, interakčních prvků kolem polních
cest (alejí) a biocenter
l
zjednodušení a zlevnění zpracování
územního plánu obce v budoucnu
l
konkretizace některých prvků dle
platného územního plánu až na úroveň jednotlivých parcel
l
nové uspořádání pozemků tak, aby
byly přístupné a zemědělsky využitelné i po realizaci výstavby
l
silničních obchvatů obcí
Pro katastr nemovitostí mají komplexní
pozemkové úpravy tento význam:
l
dochází k obnově katastrálního operátu
l
vzniká nová digitální katastrální
mapa
l
skutečný stav je zanesen do katastru
nemovitostí, dochází k odstranění
nesouladů
l
jednotlivé parcely mají přesné výměry

l
každá parcela

má svého vlastníka,
jsou dohledáni neznámí vlastníci
a dědicové zemřelých vlastníků
l
dojde k opravě případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí
Teď už víte, milí občané, co to jsou
komplexní pozemkové úpravy. Proč je
chceme zahájit právě v katastrálním
území Ludéřov? Je to jedno ze tří
katastrálních území v rámci obce
Drahanovice, nejrozsáhlejší, patří do
něho 3 místní části naší obce – Ludéřov,
Střížov a Kníničky a jsou tu největší
problémy s erozí půdy a s pozemky.
Celková plocha k.ú. Ludéřov činí 644
ha, z toho je 188 ha lesa, který patří
lesům České republiky. Těchto lesních
pozemků se Komplexní pozemkové
úpravy nedotknou, stejně jako zastavěných ploch místních částí obce Drahanovice – Ludéřova, Střížova a Kníniček. Řešeno bude celkem 407 ha polí,
polních cest, silnic, sadů, zatravněné
plochy, pastvin, drobných lesních pozemků a ostatních ploch. Na této výměře máme celkem 1842 parcel, 390 vlastníků pozemků, z toho minimálně 20
vlastníků pozemků je zemřelých a to
i několik desítek let, 3 vlastnící pozemků jsou pro nás nedohledatelní. Nejmenší parcela orné půdy má výměru
1m2, u další parcely o výměře 8m2 jsou
evidováni 2 vlastníci. Z celkového
počtu 1842 parcel je 22 parcel do 10 m2,
v rozmezí 11-50 m2 máme 104 parcel,
v rozmezí 51-100 m2 je celkem 96 parcel, od 101 do 200 m2 celkem 102 parcel, od 201 do 500 m2 celkem 197 parcel, 221 parcel má velikost od 501 do
1000 m2, 374 parcel má velikost 10012000 m2. V rozmezí 2001-5000 m2 (0,20,5 ha) je celkem 518 parcel, 176 parcel
má výměru 0,5-1 ha a pouze 32 parcel
je větších než 1 ha. Stručně řečeno –
rozdrobená půdní držba a totální chaos.
Jedním z důvodů, proč chceme řešit
komplexní pozemkové úpravy je ten, že
řada pozemků veřejného zájmu leží na
soukromých parcelách. Tak například
krajská silnice II/448 z Ludéřova do
Drahanovic leží v úseku od Mateřské
školy v Ludéřově po horní odbočku na
Střížov na celkem patnácti soukromých
parcelách, další krajská komunikace
III/4489 od Kulturního domu v Ludéřově přes Újezd až ke kříži na rozcestí u Kníniček leží zčásti na soukromých
parcelách, které mnohde zasahují i do
poloviny silnice. Při budování splaškové kanalizace v letošním roce jste si
jistě všimli, že hlavní trasa nově budované kanalizace na Újezdě v Ludéřově
nešla přímo, ale různě se vlnila – to
proto, že se musela vyhnout těmto soukromým pozemkům. Další veřejná
plocha – hřiště v Ludéřově má 13 soukromých majitelů, rybník zvaný
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„Bazik“ u Kníniček leží na soukromých
parcelách, stejně jako bývalý kravín
v Ludéřově. Zavíráková zmola v Ludéřově je na soukromých pozemcích,
stejně jako zmola za Střížovem, která
má 6 soukromých majitelů. Autobusová
čekárna u Kníniček stojí na soukromém
pozemku. Polní cesty jsou vyjeté jinde,
než ve skutečnosti jsou a tak bychom
mohli pokračovat. Všechny tyto problémy lze vyřešit jedině komplexními
pozemkovými úpravami (KoPÚ). Obec
Drahanovice jde do KoPÚ s celkovou
výměrou 22,5 ha orné půdy, cest, pastvin, sadů a ostatních ploch. Státní půdy
máme v našem katastru zhruba 7 ha.
Tyto výměry budou použity na výměnu
pozemků soukromým vlastníkům za
výše uvedené veřejné plochy a dále na
nově budovaná společná zařízení –
zpevněné a nezpevněné polní cesty,
protierozní opatření – zasakovací travní
pásy, meze, průlehy, záchytné příkopy,
větrolamy, vodohospodářská opatření –
vodní nádrže, drobné úpravy vodních
toků, výsadby rozptýlené a doprovodné
zeleně. V rámci komplexních pozemkových úprav můžeme opravit stávající
mostky a vodní nádrže v Ludéřově a ve
Střížově, které jsou v havarijním stavu.
Jistě se mě zeptáte, co nás to všechno
bude stát? Odpověď je jednoduchá –
nic. Podle zákona č.139/2002 Sb. ve
znění pozdějších novel a doplňků totiž
pozemkové úpravy provádí Státní
pozemkový úřad a plně je hradí stát
a Evropská unie. A to nejen projektovou
dokumentaci plánu společných zařízení, geodetické práce a vytyčení nových
pozemků, ale i vlastní realizace společných zařízení.
K tomu,abychom mohli zahájit komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov potřebujeme získat souhlas vlastníků minimálně 50 % pozemků, které
jsou řešeny v komplexní pozemkové
úpravě. Alespoň tedy 204 ha. V současné době máme pro vás, milí občané –

vlastníci pozemků nachystané žádosti
k zahájení KoPÚ v k.ú. Ludéřov s čísly
parcel a mapou pozemků. Stačí jen váš
podpis. Některým z vás přijdou tyto
podklady poštou s ofrankovanou zpáteční obálkou, některé z vás navštívím
osobně. Svým podpisem přispějete
k rozvoji území našich krásných
a malebných vesnic. Uvědomte si, že
podobná situace se už nikdy nebude
opakovat. Využijme ji společně. Dejme
prostor profesionálům, aby se postarali
o naši krajinu. Chceme ji přece předat
příštím generacím v zachovalém stavu,
nebo ne? Máme nejvyšší čas řešit protierozní opatření. Dám vám dva příklady. Střížovští starousedlíci mi jistě dají
za pravdu, že kdysi nebyla budova
ludéřovské mateřské školy ze Střížova
přes pole vidět. Dnes je vidět střecha.
Další příklad je z Ludéřova. Pod starým
mostem na Zavíráku bylo kdysi tolik
místa, že by tam projel koňský povoz.
Dnes se tam skoro ani neproplazíte. Co
to znamená? Jediné – obrovské splachy
orné půdy z polí. Přitom 1 cm orné půdy
vznikne přirozenou cestou za zhruba
160 let. Jen nerozumný hospodář lpí na
drobných pozemcích, které zdědil po
svých předcích. Pokud proti erozi půdy
nic společně nepodnikneme, může se za
několik desítek let stát, že vaše pozemky, milí občané a vlastníci, budou zcela
bez orné půdy a tudíž bezcenné. Nikdo
z vlastníků pozemků nepřijde ani o 1m2
půdy. Jen nebude mít například 25
pozemků o malé výměře, ale třeba 3-4
větší pozemky. Některé pozemky nebudou potřeba ani scelovat, ani upravovat.
I po pozemkové úpravě zůstanou stejné.
Jedná se především o parcely v blízkosti
dnešní zástavby, kde by mohly časem
vyrůst nové rodinné domy. Všichni
přece chceme, aby se naše vesnice
rozvíjely a aby se nám v nich dobře žilo.
I když některé pozemky zůstanou stejné, jako jejich vlastníci budete přesně
vědět, kde je máte, protože po ukončení
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KoPÚ proběhne vytyčení všech pozemků v terénu na náklady Státního pozemkového úřadu. Průběh přípravy plánu
společných zařízení a samotné řešení
komplexní pozemkové úpravy v kú.
Ludéřov bude řešit řádně zvolený tzv.
Sbor zástupců. Bude složen ze zástupců
Obce Drahanovice, Státního pozemkového úřadu, zemědělských družstev,
soukromých zemědělců, geodetické
firmy, vlastníků půdy. Příprava KoPÚ
bude věc dlouhodobá a náročná, potrvá
zhruba 3-4 roky. Nakonec proběhne
schválení nového plánu společných
zařízení obecním zastupitelstvem a poté
bude možno přistoupit k samotné realizaci společných zařízení.
Milí občané, vlastníci pozemků,
velmi si vážím vaší přízně, díky které
jsem byl před rokem zvolen do zastupitelstva obce Drahanovice. Část našeho
volebního programu se věnovala právě
zahájení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Ludéřov. Já svůj slib plním.
Teď záleží jen na vás, občanech a vlastnících pozemků, jestli mi pomůžete
všechny výše uvedené problémy vyřešit. Pevně věřím ve váš zdravý rozum
a prozíravost. Ze srdce děkuji těm, kteří
vážnost situace pochopili a souhlas
vlastníků pozemků se zahájením KoPÚ
v k.ú. Ludéřov již podepsali. Těm ostatním, kteří ještě váhají chci tímto vzkázat – nebojte se! Nejde o žádné vyvlastňování pozemků ani vracení pole z nájmu. Na vašich polích budou dále hospodařit zemědělské subjekty, které tam
hospodaří dnes, jen se změní nájemní
smlouvy v návaznosti na nová parcelní
čísla pozemků.
Přeji vám všem klidné prožití svátků
vánočních a pevné zdraví, štěstí a Boží
požehnání do nového roku 2016, roku
zahájení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Ludéřov.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Začněte rok dobrým skutkem i Vy!
Připojte se s námi do Tříkrálové sbírky!

Vánoční kulturní akce
v Galerii U Kalicha

obci navštíví po Slavnosti Tří králů ve
dnech od 8. do 10.ledna. Skupinka Tří
králů nosí lidem radostnou zvěst
o narození Krista, obdarovává je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové
koledy. Do úředně zapečetěné kasičky,
opatřené charitním logem vybírají
koledníci dobrovolný finanční příspěvek. Vedoucím takové skupinky je
dospělá osoba vybavená průkazem
koledníka a občanským průkazem.
Sbírka probíhá na základě povolení
Magistrátu hlavního města Prahy.
S úctou a poděkováním
Oblastní charita Olomouc.

neděle 27. 12. 2015 17:00
VÁNOČNÍ KONCERT
p. Kroutil Zdeněk
sobota 2. 1. 2016
16.00
NOVOROČNÍ KONCERT
v podání komorního sboru JÍROVCI
z Litovle
pátek 8. 1. 2016
17:00
NAŠI FURIANTI
v režii Zdenka Vévody uvede
studentské divadlo z Olomouce
Slovanský tyátr

Charita Česká republika
pořádá každoročně dobročinnou akci
zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je
největší dobrovolnickou akcí u nás a
její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména
v regionech, ve kterých sbírka probíhá.
V lednu 2016 proběhne již sedmnáctý
ročník Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci dobrovolníků a zaměstnanců
Charity ČR vyjdou opět do ulic kolednické skupinky. Vaše příbytky v naší
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Matriční úřad –svatby
26.09.2015 Radka Králová
Filip Pocklan

Lutín
Lutín

17.10.2015 Jana Ošťádalová
Martin Karásek

Pěnčín
Čelechovice na Hané

Akce SPOZ:
29. 11. 2015 vítání občánků
- Dominik Dopita
Ludéřov
- Jiří Novák
Ludéřov
- Tomáš Poštulka
Ludéřov
- Libuše Koukalová Drahanovice
- Klára Látalová
Ludéřov
6. 9. 2015
XII. Setkání seniorů
Koncert Hany a Petra Ulrychových
a skupiny Javory Beat.

Krátké ohlédnutí za uplynulou
sezonou 2015 na Černé věži
V sobotu 5. 12. proběhla na věži poslední akce letošního
roku „Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromku
a jarmarkem“. Letos se jako první za pekelné hudby vplížili
na scénu u věže děsivá čertiska a poté za znění vánoční písně
Karla Gotta Tichá noc, vkráčel Mikuláš s andělem.

Děti, které byly odvážné a přistoupily k Mikuláši a řekly mu
básničku nebo zazpívaly písničku, dostaly za odměnu od
andílka mikulášský balíček. Šestice čertů, kteří se protloukali mezi dětmi a pak ty zlobivé vážily na pekelné váze. Některé
děti se opravdu hodně bály.

Chladné zimní počasí přilákalo ke stánkům s teplými
nápoji jak děti, pro které byl připraven sladký čaj, tak dospě-
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láky, kteří se mohli zahřát svařákem nebo lahodnou medovinou nebo si koupit klobásu či makrelu.
Na jarmark k nám zavítali prodávat své výrobky prodejci
z okolí:
Gabriela Hrochová s pletenými košíčky nebo svícny z papíru,
paní Macková s malovanými perníčky, pan Frkáň měl výrobky z kůže, roztomilými figurkami, zvířátky či krásnými andělíčky z plsti a orientálním zbožím se mohla pochlubit paní
Filipi a paní Koppová kromě medoviny prodávala také med
a medové výrobky. V prodeji byly též suvenýry Černé věže.
Všem za účast děkuji.
Stromeček, který byl za odpočítávání s Mikulášem rozsvícen v blízkosti Černé věže, zde bude vytvářet sváteční atmosféru po celý zbývající adventní čas, přes Vánoce až do nového roku. Tečkou na závěr byl krásný ohňostroj.
Tímto bych chtěla poděkovat všem účinkujícím za perfektní
výkony.
Černá věž letos ve svých prostorách přivítala celkem 1598
návštěvníků. Naši chráněnou kulturní památku si přijeli prohlédnout lidé z nejrůznějších koutů světa. Oddáno bylo několik svatebních párů.
Na příští rok se již opět připravují 4 nové výstavy. První

HANÁ regionální produkt
Značkou „HANÁ regionální produkt®“ byli
v listopadu oceněni další výrobci i nové
služby. Je to prostá oznamovací věta, ale co
to vlastně znamená, když některý živnostník nebo podnikatel
získá tento certifikát? Výrobky a služby vhodné pro udělení
značky hodnotí vždy certifikační komise, kterou tvoří zástupci místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních
výrobců a odborné veřejnosti. Zaměřuje se především na
čtyři základní kritéria, podporující místní původ, kvalitu,
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Regionální značka garantuje zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží
ke zviditelnění místní produkce. „HANÁ regionální produkt®“ je označení pro výrobky z celé Hané, geograficky jde
o rozsáhlé katastrální území 333 obcí. Certifikační komise
tedy na svém listopadovém zasedání v Bouzově udělila
ochrannou známku „HANÁ regionální produkt®“ dalším
zájemcům.Bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů výrobcům:
David Johanes, Olomouc – skleněné figurky, Jarmila Svozilová, Cholina – vitráže, Miluše Domanská, Jívová – svíčky
a glycerinová mýdla z Jívové, Marie Fojtíková, OlomoucHejčín – sváteční koláčky, PROFI-TISK GROUP s.r.o.,
Olomouc – pralinky ChocoBonté, Eva Jirásková, Samotišky
– trubička od Svatého Kopečka, Zdeněk Fischer – Minifarma
Pod Kaštany, Luká - ovocné a zeleninové pochoutky z Minifarmy pod Kaštany, Bohdana Jadrníčková – Pivovar
Jadrníček, Náměšť na Hané – Náměšťské pivo. Kromě řemesel a regionálních pochoutek certifikační komise přidělila
certifikát i novým službám – jedná se o: Hostinec Chomout,
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z nich bude Výstava pivních suvenýrů Libora Čajana.
Návštěvníkům Černé věže a spoluobčanům přeji krásné
a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016
hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a osobní spokojenost.
Lucie Lichnovská
Olomouc – Chomoutov, To pravé z Hané i odjinud – posezení, Olomouc. Zároveň bylo na tomto listopadovém zasedání
rozhodnuto o obnovení již dříve přidělených desíti certifikátů. V našem nejbližším okolífirmě AMALTHEA, s.r.o.,
Hvozd – mléko a mléčné výrobky, Kouřil s.r.o., Bedihošťské
zabíjačkové a uzené speciality, Ing. Jan Beneš, Náměšť na
Hané – Hanácký med. Předloženým žádostem o obnovené
udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ bylo vyhověno a byla jim prodloužena platnost certifikátu „HANÁ regionální produkt®“.Nejbližší kolo další certifikace regionální
značky se uskuteční na jaře 2016.
Značku Haná uděluje certifikační komise prostřednictvím
MAS Moravská cesta se sídlem v Července, kam se mohou
výrobci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb
se svými žádostmi obracet. Bližší informace mohou zájemci zjistit na www.arz.cz, www.moravska-cesta.cz nebo
www.regionhana.cz. Nejlepší je ovšem navštívit prodejnu
regionálních produktů z Hané i odjinud v Úzké ulici v Olomouci, hned vedle bývalého Prioru, kde je možnost nejen
nákupu regionálních výrobků, ale i příjemného posezení.
Ing. Miroslav Mačák
předseda certifikační komise

KOKOSOVÉ ROHLÍČKY
37 dkg hladké mouky, 10 dkg mletého cukru, 10 dkg hery, 10 dkg sádla, 10 dkg kokosu, 1 vejce
1 lžička prášku do pečiva. Nechat chvíli odpočinout.
ŠKVARKOVÉ PRACKY
25 dkg škvarků (pomlet), 6,5 dkg tuku (stella nebo hera), 50 dkg hladké mouky, 25 dkg moučkového
cukru, 1 vejce, mletý hřebíček, mletá skořice. Plníme do formiček, nemusíme vymazávat.
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Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk
v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální
poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve
vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní
sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady,

asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení.
Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem,
podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou
a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit
i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14.
Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve
všední dny od 8 do 16.30 hodin.
Kontakty:
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Lucie Mahrová, DiS. – 778 486 557
Tereza Buchtová – 731 690 966

Betlémské světlo
„Lid, který chodí
v temnotách, uvidí velké
světlo…“
(Iz 9, 1)

Mějte odvahu přijmout Ježíše jako největší projev Boží lásky,
jako jedinou jistotu života,
mějte odvahu stavět vždy na Něm a na Jeho Slově.
Abyste si nikým a ničím nenechali vzít
Kristovo vánoční světlo, radost, lásku a pokoj,
ale naopak jiné tímto obdarovávali,
Vám přeje a ve vánoční Nejsvětější Oběti
do nového roku 2016 vyprošuje
P. Miroslaw LUKASIEWICZ
administrátor farnosti Drahanovice

Doba vánoční ve farním kostele
sv. Jakuba v Drahanovicích
čtvrtek 24.12. 12:00 – 12:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
čtvrtek 24.12. 19:30 „půlnoční mše svatá“ – Vigilie
slavnosti Narození Páně
pátek 25.12. 7:30 mše svatá – Slavnost Narození
Páně
sobota 26.12. 7:30 mše svatá – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
sobota 26.12. 14:30 – 16:00 Otevřený farní kostel
sv. Jakuba s možností volné
prohlídky farního Betlému
neděle 27.12. 7:30 mše svatá – Svátek Svaté rodiny
pátek
1.1. 7:30 mše svatá – Slavnost Matky
Boží, Panny Marie
neděle
3.1. 7:30 mše svatá – 2. neděle po
Narození Páně
pátek
8.1. 17:00 mše svatá – přeložená Slavnost
Zjevení Páně (Tři králové)
neděle 10.1. 7:30 mše svatá – Svátek Křtu Páně –
KONEC DOBY VÁNOČNÍ

Malý plamínek, tento
novodobý symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje
mnohá srdce, vám budeme
předávat

ve čtvrtek
24.12.2015 od 12:00 do 12:30 hodin
v pátek 25.12., v sobotu 26.12.
a v neděli 27.12.2015 (před a po plánovaných bohoslužbách)
od 7:00 do 8:30 hodin

ve farním kostele sv. Jakuba Staršího
v DRAHANOVICÍCH
více o Betlémském světle:

www.farnostdrahanovice.estranky.cz
www.betlemskesvetlo.cz

Z MŠ Drahanovice
Školní rok přivítal děti veselými, velkými, vyfrézovanými
značkami na nových skříňkách v šatně. Moc se jim líbí a taky
proto si je taky velice rychle zapamatovaly. Každý má novou
značku i na razítku, kterým si „podepisuje“ svoji výtvarnou
práci. Z chutí jsme se tedy pustily do tvoření z papíru, textilu,
modelín i do práce s interaktivní dotykovou obrazovkou.
A jak byly děti nadšené, když dělaly z Mgr. p. Chajdou
pokusy. Dozvěděly se, čím se napouští létající balon, vyráběly papírové skládané „lekníny“, které se ve vodě rozvíjely.
Také skládaly autíčko z PET lahví poháněné vzduchem.
Každý si dokonce udělal svůj recyklovaný papír, který později s námi dotvořil sušenými květy do hezkého obrázku.
Děti si oblíbily pohádky, dramatické příběhy a vyprávění
o zvířátkách s pomocí maňásků nebo plyšáků. Jednoduché
pohádky zkouší i samy hrát. A tak jsme jim pro větší inspiraci
pozvaly do školky divadlo „Sluníčko“, které používá stejné
plyšové maňásky, jako máme ve školce.
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S dětmi velice rádi tančíme a zpíváme. Učíme je ztvárnit
hudbu i slovo pohybem a snažíme se jim přiblížit i vážnou
hudbu. Nejvíc se to však podařilo profesionálnímu hudebníkovi, který přijel za dětmi s programem „Volfik“ a přiměřenou formou děti seznamoval se skladatelem V. A. Mozartem
a jeho „Malou noční hudbou“.
Navštívili jsme divadlo v Olomouci „Čert a Káča“. Některé
školky na tato představení nechtějí jezdit, že se děti budou
bát, ale naše děti mají pro strach uděláno a nebál se nikdo,
i když čerti v pohádce byli čtyři a opravdu strašidelní.
Malinko se bály jen toho čerta, který stál ve školce kousíček
od nich. Přišel s ním i Mikuláš, který rozdal dětem balíček se

sladkostmi a ovocem od p. starosty a školní jídelny. Však si to
děti zasloužily, neboť se předvedli před rodiči s tanečky,
písničkami a básničkami, které mnohdy nabádaly k tomu, jak
se mají chovat hodné děti. Čert nám přinesl stromeček a tak
nám ve školce začaly vánoce. A budou i dárečky z financí od
rodičů a vedení školy.
Vlastně jeden dárek už jsme dostali. Jsou to nové talíře
a hrníčky. Dětem z nich náramně chutná, což je především
zásluha naší pí kuchařky.
I všem čtenářům Zpravodaje přejeme dárky pod stromečkem
a krásné, spokojené vánoce.
Učitelky MŠD

O DOBROVOLNÝCH
HASIČÍCH OBCE

Ludéřovským děvčatům se letos po loňském prvenství ve své
kategorii nedařilo a skončila celkově dvanáctá z devatenácti
soutěžících družstev žen. Zato ludéřovští muži po loňském
třetím místě jednoznačně ovládli s časem 19,31 sekundy svou
kategorii, ve které startovalo dvacet soutěžících družstev
mužů a domů si odvezli Pohár hejtmana olomouckého kraje
Ing. Jiřího Rozbořila. Tímto chci ještě jednou poděkovat
ludéřovským mužům za výbornou reprezentaci svého Sboru,
okrsku č. 5 Drahanovice a obce Drahanovice.
Vyvrcholením činnosti okrsku č. 5 Drahanovice je každoroční podzimní společné taktické cvičení zásahových jednotek ve spolupráci s jejich zřizovatelem Obcí Drahanovice. To
letošní se konalo dne 7.11.2015 v Kulturním domě ve
Střížově. Tentokráte bylo zaměřeno na hledání osob v zakouřených místnostech. Z hasičského záchranného Sboru olomouckého kraje, stanice Olomouc jsme zapůjčili osmdesátikilovou figurínu. Na sále KD ve Střížově byla postavena ze
stolů dráha, kterou procházeli členové zásahových jednotek
ve skupině po třech nebo čtyřech po kolenách a poslepu za
použití černých brýlí. Jejich cílem bylo najít figurínu a vrátit
se s ní do bezpečí. Pro každou skupinu se trasa dráhy měnila.
Cvičení splnilo svůj účel a přispělo k procvičení základních
principů záchrany osob ze zakouřených místností. Akci logisticky zajišťoval SDH Střížov a okrsek č. 5 Drahanovice.
Poděkování patří především veliteli okrsku br. Petru
Hrochovi a jeho zástupci, br. Martinu Andrýskovi za přípravu
tohoto taktického cvičení a dále pak všem zúčastněným členům zásahových jednotek z Drahanovic, Ludéřova, Střížova
a Lhoty pod Kosířem. Zlatým hřebem tohoto taktického
cvičení bylo předání nového dopravního automobilu FORD
Tranzit 2,4 TDDI 300L L2H2, který Obec Drahanovice letos
pořídila pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice za
266.940,-Kč. Dotace z olomouckého kraje činila 100.000,Kč. Tento dopravní automobil nahradil dnes již nevyhovující
dopravní automobil Avia. Pevně věřím, že drahanovským
hasičům a celému okrsku č. 5 Drahanovice bude tento nový

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravil v nadcházejícím
předvánočním čase a přiblížil alespoň ve zkratce činnost
Sborů dobrovolných hasičů v našem okrsku č. 5 Drahanovice.
V posledním vydání obecních novin jste se dozvěděli
o činnosti našich hasičských Sborů za období od května do
srpna letošního roku. Poslední třetina roku 2015 nám přinesla
řadu zajímavých akcí. Z těch v poslední době již tradičních to
byl Veteránský den, konaný 5. září 2015 v Ludéřově.
Ludeřovským hasičům se podařilo skloubit sraz kozidechů se
soutěžemi o Pohár kozího vzdechu a projížďkou zúčastněných veteránských strojů k Černé věži v Drahanovicích a zpět
v dopoledním programu s odpoledním programem již 6.
ročníku hasičské veteránské soutěže „O putovní pohár veteránů SDH Ludéřov“, které se letos zúčastnilo celkem 5 družstev mužů. Trofej pro nejúspěšnější družstvo veteránů si letos
odvezli veteráni z Těšetic. Společná veteránská akce splnila
svůj účel a byla návštěvníky velmi kladně hodnocena.
19. září 2015 se v Olomouci na stadionu TJ Lokomotiva
Olomouc konala poslední, šestá soutěž již V. ročníku seriálu
soutěží TOHATSU FIRE CUP se stejnojmenným japonským
strojem, který se používá v posledních letech k požárnímu
útoku na okresních soutěžích v požárním sportu. Náš okrsek
reprezentovala družstva mužů a žen SDH Ludéřov.

Strana 12

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

dopravní automobil sloužit dlouhá léta.
Po ukončení taktického cvičení proběhlo vyhodnocení již
5. ročníku okrskové soutěže „O putovní pohár okrsku č. 5
Drahanovice“, které výraznou měrou podpořila Obec
Drahanovice. Naším společným cílem je podpora Sborů
dobrovolných hasičů v okrsku č. 5 Drahanovice ve výchově
a připravenosti mladé generace členů zásahových jednotek.
Hodnocení proběhlo v rámci výsledků, které soutěžící družstva z okrsku č. 5 Drahanovice získala na hasičských soutěžích, konaných v našem okrsku a to:
25. dubna 2015 na okrskové soutěži na Nových Dvorech,
2. května 2015 na pohárové soutěži „O putovní pohár sv.
Floriána“ v Ludéřově, 5. července 2015 na pohárové soutěži
„O putovní pohár sv. Martina, patrona Střížova“ ve Střížově
a v pohárové soutěži „O pohár starosty obce Drahanovice“,
konané v Drahanovicích 22. srpna 2015. Letošním vítězem 5.
ročníku soutěže „O putovní pohár okrsku č. 5 Drahanovice se
stalo poprvé soutěžní družstvo SDH Střížov, na 2. místě skončili hasiči z Ludéřova a na 3. místě hasiči z Drahanovic.
Družstvo SDH Lhota hodnoceno nebylo, protože chybělo na
všech pohárových soutěžích v okrsku č. 5 Drahanovice, včetně soutěže okrskové.
Dne 14. listopadu 2015 probíhalo v Olomouci – Černovíře
podzimní setkání představitelů SDH okresu Olomouc, kterého se zúčastnili vedoucí činitelé SDH z Drahanovic,
Ludéřova, Střížova a Lhoty pod Kosířem.
27. listopadu 2015 se hasiči z Drahanovic a Ludéřova
zúčastnili v Náměšti na Hané slavnostního předání a žehnání
nového zásahového vozidla TATRA CAS, které pro zásahovou jednotku SDH Náměšť na Hané pořídil Městys Náměšť
na Hané za pořizovací cenu 6.144.000,-Kč.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti v jednotlivých Sborech:
SDH Drahanovice uspořádal dne 22. 8. 2015 pohárovou
soutěž „O putovní pohár starosty obce Drahanovice“ V hasičské zbrojnici proběhla brigáda s cílem zazimování techniky
a provedení celkového úklidu. Začátkem prosince vysadili
drahanovští hasiči ve svém areálu za kapličkou celkem 15
vzrostlých javorů mléčů. Hodnota stromů a pomocného materiálu k výsadbě činila 21.506,-Kč. Poslední letošní akcí bude
29. prosince 2015 bowling, který sbor plánuje pro své členy.
SDH Střížov pořádal 1. srpna 2015 již 6. ročník Grillpárty.
Kromě grilovaného selátka se podávalo uzené cigáro a pečené makrely. K tanci a poslechu zahrál DJ Vladimír Mariánek.
V sobotu 26 9.2015 Sbor pořádal po dvouleté pauze na sále
KD ve Střížově Burčákovou veselici se skupinou Rose band.
Špatná konstelace hvězd způsobila velmi malou účast ze
strany našich občanů. V konečném důsledku to vypadalo, že
si střížovští hasiči připravili tuto akci sami pro sebe.
Podzimní brigádnická činnost ve Sboru spočívala v zazimování strojů, hasičského vybavení, zbrojnice a venkovního
areálu za kulturním domem ve Střížově. Dne 28. 11. 2015
Sbor uspořádal v pořadí již druhé rozsvícení vánočního stromečku před KD ve Střížově spojené s příjemným popíjením
výtečného střížovského punče a dětského punče. K občerstvení nechybělo uzené cigáro a dančí guláš. Mladí hasiči
roznášeli mezi návštěvníky této akce cukroví, které napekly
střížovské spoluobčanky a věnovaly je hasičům na tuto akci
jako sponzorský dar. Nechyběl doprovodný program pro děti,
které si odnesly i malý dáreček od hasičského Ježíška. Mladí
hasiči zazpívali dvě vánoční koledy. Akce byla velmi vydařená, hojně navštívená.
Hasiči na Lhotě pořádali dne 29. 8. 2015 odpoledne pro
děti s názvem DOFOROTY, aneb dovádějí malí i velcí. Svoje
dovednosti předvedly děti ve spoustě her a disciplín.
Nechyběly pečené makrely, uzený kabanos. Pro děti lhotečtí
hasiči připravili táborák s možností opečení kabanosu a špekáčků. V listopadu provedli členové SDH Lhota zazimování
techniky a kontrolu hydrantů, zajistili opravu nefunkčních.
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Proběhlo zazimování stolů a laviček u hasičské zbrojnice,
oprava dřevárky. Koncem listopadu 2015 Sbor pořádal
Vánoční tvoření pro děti a rodiče a začátkem prosince mikulášskou nadílku.
SDH Ludéřov pořádal 5. září 2015 Veteránský den, 21. 11.
2015 tradiční zabíjačku a 28. 11. 2015 již 3. ročník rozsvícení
vánočního stromu s vánočním punčem a dalším občerstvením. Akce byla hojně navštívena a zakončena krásným
Mikulášským ohňostrojem. Byla zazimována technika a areál
ve Vale. V polovině října Sbor pořádal tradiční podzimní
zájezd pro své členy, tentokrát do Valašské Bystřice.
Soutěžící družstva SDH Ludéřov se zúčastnila podzimního
vyhlášení Hanácké extraligy a Velké ceny Prostějovska, kde
v celkových hodnoceních dosáhla velice pěkných umístění.
4. 12. 2015 Sbor pořádal pro své členy a štamgasty hospody
Ô třech savic ve Vale přátelské posezení. Podával se hovězí
guláš, čerstvé škvarky a pivní speciály. Poslední sobotu před
vánocemi Sbor pořádá taneční zábavu na sále KD v Ludéřově. Na pátek 22. ledna 2016 připravuje ludéřovský hasičský Sbor tradiční hasičský ples, který se bude konat na sále
KD v Ludéřově. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina
Galaxy.
V současné době probíhá ve Sborech příprava Výročních
valných hromad, které se budou konat v lednu 2016
a Výroční valné hromady okrsku č. 5 Drahanovice, která je
naplánována na polovinu měsíce února. Čeká nás bilancování
a vyhodnocení celoroční plodné činnosti ve všech Sborech
i v našem okrsku. Závěrem mi dovolte, abych ze srdce poděkoval všem, kteří se v letošním roce podíleli na propagaci
dobrého jména svých Sborů dobrovolných hasičů a okrsku
č.5 Drahanovice.
Vážení spoluobčané,
máme před sebou ty nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Já
i celý výbor okrsku č. 5 Drahanovice vám přejeme klidné
prožití svátků vánočních, plné rodinné pohody a radosti
z narozeného Ježíška. Do Nového roku 2016 vám navíc přejeme hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, lásky k bližnímu a pocitu z dobře vykonané práce. Současně vám přejeme,
abyste se s námi v příštím roce 2016 scházeli pouze na společenských a kulturních akcích, které pro vás naši hasiči připravují. Pokud přece jenom nastane v roce 2016 příležitost, kdy
nás budete potřebovat, věřte, že jsme tu pro vás a jsme schopni vám kdykoli a kdekoli pomoci v souvislosti s heslem
a posláním našich předchůdců – „Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice
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Myslivecké sdružení Drahanovice
Vážení spoluobčané,
opět se schází rok s rokem a letopočet 2015 bude za pár dnů minulostí.
Dovolte mi proto, abych Vám prostřednictvím několika málo řádků přiblížil
naši činnost v právě končícím roce.
Tradičně bývá náš nový myslivecký
rok zahájen výroční členskou schůzí
a i letos tomu nebylo jinak. V sobotu
14. března se naše členská základna
a pozvaní hosté sešli na naší myslivecké
chatě, abychom společně zhodnotili
naše myslivecké snažení v předešlém
roce a stanovili si úkoly a priority pro
rok následující. Po této nezbytné oficiální části našeho setkání potom následovala volná zábava a přátelské posezení u talíře dobrého zvěřinového guláše
a sklenice piva. Nálada byla přímo
skvělá a všichni zúčastnění se domů
spokojeni rozcházeli až v pozdních večerních hodinách. Toho dne jsme neoficiálně zahájili myslivecký rok 2015.
S příchodem měsíce června jsme pak
denně a s notnou dávkou nervozity
sledovali předpovědi počasí, protože
v sobotu 20. června byla plánovaná
naše každoroční a stěžejní akce – soutěž
ve střelbě na asfaltové terče. Již v pátek,
den před střelbami, bylo pravděpodobné, že počasí nám bude nakloněno.
V sobotu za příjemného, i když poněkud chladnějšího rána se začali sjíždět
soutěžící a pohled na startovní listinu
nasvědčoval, že letošní ročník bude
s ohledem na počet soutěžících výji-

Sportovci bilancovali
O měsíc dříve než obvykle proběhla
Valná hromada TJ Sokol Drahanovice.
Hlavním důvodem bylo schválení
změny názvu a stanov, aby vše vyhovovalo novému Občanskému zákoníku.
Od tohoto dne je oficiální název naší
organizace „Tělovýchovná jednota
SOKOL Drahanovice z.s.“
Při hodnocení činnosti za rok 2015
jsme konstatovali, že členové TJ vykonali spoustu práce při údržbě a vylepšení našeho areálu. Hřiště nám závidí
spousta oddílů i z vyšších soutěží. Škoda, že z aktivních fotbalistů se jich
zapojilo jen několik.
Díky finančnímu příspěvku od Obce
Drahanovice a dalších několika malých
sponzorů můžeme areál i nadále vylepšovat a zkrášlovat. Největšími akcemi
byla výměna oken ve staré budově,
obnovení fasády – čela nové budovy
i šaten, připojení na obecní kanalizaci.
Při hodnocení sportovní části naší
činnosti můžeme být spokojeni s výsledky družstva mužů v III. třídě OP,
kde po podzimu skončili na druhém
místě 2 body za vedoucím Majetínem.

mečný. Závod byl zahájen úderem deváté hodiny a střelecké zápolení trvalo
až do odpoledních hodin. Pro všechny
návštěvníky byly připraveny vybrané
speciality myslivecké kuchyně, grilované makrely a kolena. Náš myslivecký
areál se jen hemžil známými i neznámými tvářemi a prokličkovat mezi řadami
zaparkovaných aut, motorek a kol bylo
chvílemi nadlidským úkolem. Den
pomalu plynul a odpoledne došlo i na
vyhodnocení výsledků soutěže a předání cen. Volná zábava pak pokračovala
až do pozdních večerních hodin.
Naší třetí a zatím poslední akcí
v letošním roce byly zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů v norování, které
byly ve spolupráci s Českomoravskou
mysliveckou jednotou naplánovány na
sobotu 17. října. Onoho dne se již před
osmou hodinou ranní začali na chatě
U Svatopluka sjíždět vůdci se svými
čtyřnohými svěřenci, rozhodčí zkoušek
a také početná korona. Po nezbytné
registraci psů, veterinární prohlídce
Družstva mladších i starších žáků si
sice výsledkově nevedou nijak dobře,
ale pro oddíl je důležité, že zhruba 20
dětí se zapojí do aktivní činnosti.
Příslibem jsou mladí žáci v přípravce,
kteří zatím nehrají žádnou soutěž.
Téměř po celý rok byly velmi aktivní
fotbalistky. Škoda, že pro jejich zaneprázdnění pravděpodobně nebudou
pokračovat. Stále probíhá „Cvičení
žen“ pod vedením J. Janečkové.
Naše TJ se také spolupodílela na

a vylosování soutěžních čísel byly
zkoušky oficiálně zahájeny slavnostním
nástupem. Další program kynologické
soutěže se po té odehrával na noře
U Svatopluka, kde čtyřnozí lovečtí
pomocníci prokazovali svoji hlasitost,
rychlost a obratnost v umělé noře. Nervózní vůdci psů, zvědaví diváci a nekompromisní rozhodčí, taková byla
atmosféra během soutěže. Avšak nic
netrvá věčně a o pár hodin později již
všichni vůdcové stáli na závěrečném
nástupu, aby si vyslechli, že všichni
jejich pejsci uspěli a získali tolik touženou loveckou upotřebitelnost pro práci
pod zemí.
Troufám si konstatovat, že všechny
naše uvedené akce byly profesionálně
připravené a zorganizované a setkaly se
s pozitivním ohlasem všech zúčastněných. Rovněž doufám, že naši přátelé,
kolegové a příznivci nám zachovají
svoji náklonnost a přízeň i do dalších let
a budou se k nám vždy s radostí vracet.
Jak už jsem naznačil v úvodu, rok
2015 se pomalu chýlí ke svému konci,
a proto mi dovolte, abych Vám jménem
všech myslivců z Drahanovic popřál
krásné prožití svátků vánočních a v nastávajícím novém roce 2016 mnoho
zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a nespočet krásných zážitků z naší české
přírody.
František Nemerád
Myslivecké sdružení Drahanovice
několika akcích – Pohádková věž i ves
společně s atletickým trojbojem „Memoriál Josefa Chytila“ a běh ligy stovkařů – Kosířské žiganec. Z vlastních
akcí můžeme jmenovat taneční zábavy
a pohárový turnaj mužů.
Závěrem mi dovolte popřát všem
občanům klidné, pohodové prožití
Vánočních svátků, mnoho radosti, štěstí
a hlavně zdraví v novém roce 2016.
Jaromír Ostrý
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Kosiřské žiganec 5. 9. 2015
Tak máme za sebou třetí ročník závodu, který už doufám
napevno zakotvil nejen v běžeckém kalendáři Ligy stovkařů,
ale i v kalendáři Drahanovičáků, Lhoťáků, Střížováků,
Ludeřováků, Kníničáků a vůbec všech, kteří mají rádi sport,
(běh zvlášť), a to nejen samotných aktivních běžců, ale i těch,
kteří se přijdou podívat na start či doběh nejlepších nebo
povzbudit své blízké – ať už kamarády nebo nově – své
potomky. Letos se totiž konal vložený závod dětí ve dvou
kategoriích (do 6 a do 12 let), kdy si každý účastník odnesl
diplom a ti nejlepší (možná poprvé) zažili ten opravdu slavnostní pocit dekorace s medailí a potleskem. Doufám, že
alespoň někteří z nich najdou v běhu tichou přírodou pod
Kosířem zalíbení. Mám z toho radost a myslím, že se celkově
akce velmi podařila. Tradičně nám přálo počasí a třeba jen
samotný fakt, že závod odstartoval „vousatý starosta v australském klobouku výstřelem z Aurory“, je vlastně zcela
ojedinělý. Ten, kdo to neviděl, o mnoho přišel. Ano, náš
závod je seriózní, jde v něm i o medaile, dobré časy a stupně
vítězů, ale moc bych si přál, aby tu bylo každý rok čemu se
zasmát a na co (kromě dosaženého času) vzpomínat.
A to se – myslím si – podařilo měrou vrchovatou. Moc za
to děkuji všem dobrovolným organizátorům, jejichž nasazení
si nesmírně vážím, a vím, že bez nich bych závod uspořádat
nemohl. Moc děkuji také sponzorům, kteří mi svou velkorysostí umožňují naplnit „veselý klobouk – nikoli tombolu“ –
atraktivními cenami i vtipnými dárky, ale taky zajistit občerstvení pro každého účastníka, trička pro dobrovolníky či
skvělou točenou, ořezávanou kýtu pro všechny zúčastněné.
Moc děkuji Patrikovi Lichnovskému a Petru Laurenčíkovi za
tuto úžasnou dobrotu. Díky Kubovi Janečkovi za netradiční
zpracování Včelky Máji uprostřed lesa, které (dle svědectví
závodníků) bylo neopakovatelné. Díky Mirkovi Bartlovi za
Vážení spoluobčané,
také náš spolek “U nás” se snaží připravovat pro Vás
zajímavé akce v barokní sýpce v Ludéřově.
Letos jsme pořádali v lednu Černou hodinku s Petrou
Koppovou o jejím putování po Islandu, v únoru 2. ročník
Koštu slivovice a workshopovou dílnu s tvořením vlastních
originálních šperků a přáníček. V dubnu jsme v rámci
velikonoční výstavy vyráběli velikoční dekorace. Milou
návštěvou výstavy pro nás byly děti z mateřské školky, které
si dopoledne v sýpce užily.
V období prázdnin v nedělní návštěvní době byla ke
zhlédnutí výstava grafik p. Petra Michalíka z Pěnčína.
Také jsme na sýpce měli dvě svatby a dva semináře pro
začínající včelaře. Všichni zúčastnění jsou vždy z chvil
strávených v této kulturní památce nadšeni.
Letošní předvánoční čas jsme přichystali na sýpce
vzpomínkovou výstavu na vánoční dobu minulého století,
kdy místo elektronických a plastových hraček nacházely děti
pod vánočním stromečkem hračky z přírodních materiálů a
dětská fantazie nahrazovala technické vymoženosti 21.
století. Současně první den také probíhal na sýpce vánoční
workshop, kde si návštěvníci mohli pod vedením zručných
lektorek paní Marcely Sýkorové, Jarušky Skopalové a Anny
Klasové vytvořit vánoční ozdoby či přáníčka. Vánoční
výzdobu doprovázejí pěkné obrazy paní Anetty
Pantělejevové. Kdo má zájem vrátit se pár desetiletí nazpět,
může si výstavu prohlédnout ještě o víkendu 19. - 20.
prosince od 14 do 17 hodin.
Na sýpku Vás ještě letos srdečně zveme přiloženou
pozvánkou na Adventní koncert.

ochotný rozvoz i dovoz informačních cedulí po trati. Děkuji
Laďovi Pilmajerovi za úklid tratě a především Aleši Hradeckému, bez jehož nasazení by to opravdu, ale opravdu nešlo.
Mé další poděkování především:
Firmě Comics city, Firmě Solen, obci Drahanovice, panu
Matějů, paní Husičkové, panu Proserovi, panu Polákovi,
panu Krylovi, panu Lakomému, paní Lexmaulové, manželům Navrátilovým a jejich tiskárně, ZD Senice, mojí mamince za úchvatné pletené ponožky pro zimní studené večery
a v neposlední řadě také panu Kalábovi.
A protože je stále jak a kde se zlepšovat, rád uvítám
SPOLEHLIVÉ a ochotné dobrovolníky i do let příštích, kteří
by se chtěli zapojit do kolotoče závodu a pomohli několika
hodinami práce pro dobrou věc. Budu jim za to velmi vděčný.
Stále je totiž mnoho míst, kde bychom mohli být lepší...
Pokud máte zájem, pište i volejte, rád vám vysvětlím, co
potřebuji zabezpečit.
A tak mi nezbývá, než se těšit na příští Žiganec – 3. září
2016
Vzhůru dolů !!!!
Miloš Korhoň
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avšak sedláci v tomto případě museli
namísto jedné osoby vyslat dvě. ZaDosud jsme si na tomto místě nic hradníci měli povinnosti nižší, robotonepověděli o robotních a jiných povin- vali pěšky s jednou osobou tři dny
nostech poddaných Drahanovic k jejich v týdnu a od svatého Jana Křtitele po
vrchnosti. Důvodem nebyl nezájem svatého Václava každý všední den. Poautora o živost zdejších robotníků, druzi robotovali 52 dní za rok. Kdyby
nýbrž nedostatek archivních pramenů. pomáhali mimo robotu s výmlatem,
Poprvé se o robotních povinnostech měli dostávat dvanáctou míru obilí jako
drahanovických osadníků dozvídáme až plat.
V době žní a senoseče se vrchnost
v polovině 18. století v rámci tak zvaného tereziánského katastru. Sedláci muse- zavázala darovat robotníkům sud piva
li robotovat u zdejšího panského dvora zdarma a bude-li spokojena, může
jednou osobou s dvěma koňmi po tři i více. Všichni poddaní měli povolenu
dny v týdnu, zahradníci robotovali pěš- pastvu, sběr dřeva, žnutí trávy a hrabání
ky také jednou osobou tři dny v týdnu. listí v panských lesích. Drahanovická
V létě však musely všechny usedlosti obec je naopak povinna podle starého
posílat robotníka za stejných podmínek zvyku hlídat „drahanovický zámek“
po celých šest dní v týdnu. Jak dále (tedy bývalou tvrz), sýpky, stodoly a
zjistíme, tyto povinnosti vycházejí z ro- vůbec všechny vrchnostenské budovy.
botního patentu vydaného v roce 1738. K tomuto účelu si obec vydržuje nočníDosti podrobněji nás o povinnostech ho hlídače, kterému platí za rok devět
poddaných zpravuje urbariální fasse. zlatých a 27 krejcarů. Vrchnost také
Dne 10. října 1771 byla jmenována v případě prodeje selského gruntu přeurbariální komise, která měla dohlížet dává novému držiteli dva koně s jedním
na robotní narovnání mezi vrchnostmi okovaným vozem, pluhem a dvěma
a poddanými a na stanovení závazných bránami tak, aby mohla být koňská
norem v Čechách a na Moravě. Urba- robota lépe vykonávána. Robotníci mají
riální komise měla od vrchností získat také za rozvoz piva do tří zdejších hosopisy z urbářů (tam se zapisovaly po- pod dostat z každého čtvrtého sudu dva
vinnosti poddaných) a následně posou- mázy zdarma jako odměnu.
Každý sedlák měl také povinnost
dit, zda jsou povinnosti poddaných
únosné. Činnost komise meškala a Ma- odevzdávat na svatého Václava naturárie Terezie se rozhodla nečekat na do- lie v podobě šesti slepic a 30 vajec,
končení její činnosti a 7. září 1775 vyda- slepici mohl případně nahradit sedmi
la pro Moravu poslední z řady urbariál- krejcary. Vedle toho byl povinen odeních patentů, který rozdělil obyvatel- vzdat dva kusy příze vyrobené z vrchstvo do 11 tříd a podle majetku jim určil nostenského materiálu. V případě, že
vrchnost nedodá vlastní materiál, zaplamaximum robotních dní v roce.
Do Drahanovic dorazila komise až tí poddaný místo kusu příze 36 krejcarů.
31. prosince roku 1775. V obci v témže Drahanovičtí zahradníci vedle svých
roce hospodařilo 12 sedláků a 16 za- malých zahrad drželi také osm až devět
hradníků (chalupníků), vedle kterých měřic dominikální půdy, která není kamělo svůj domek také 14 podruhů (dom- tastrována. Zahradníci odváděli vrchkařů) a jeden vysloužilý voják. Zatímco nosti na sv. Václava 45 krejcarů, tři
sedláci a zahradníci měli své domy na slepice, 15 vajec a jeden kus přízně
rustikální (poddanské) půdě, 14 uvede- z vrchnostenského materiálu. Naturálie
ných podruhů žilo v dominikálních mohl zahradník nahradit penězi podle
(panských) usedlostech. Vedle toho se stejného klíče jako sedlák. Podruh měl
dva domy nacházely na území selských odevzdat jeden a půl příze nebo devět
gruntů a byly tedy jejich součástí. krejcarů. Obecní pasák měl vedle pěší
Oproti roku 1756 tedy urbariální fasse roboty také ročně odevzdávat kopu
eviduje o čtyři zahradnická hospodář- košťat.
ství a o jeden dům více. Do počtu domů V urbariální fassi se dále uvádí, že sednezahrnuji obecní pastoušku, která láci odváděli daně státu necelých 17
v obci také stála. Obec v této době drže- zlatých (taxy se mírně lišily kvůli rozla necelých 15 měřic luk a necelé dvě dílným velikostem jejich zahrad) a zaměřice zahrad. Vedle toho měla v držení hradníci pak platili každý 27 krejcarů.
také blíže nespecifikovaná vrchnosten- Původně podle držby půdy měli platit
ská pastviště, z kterých nemusela odvá- každý tři zlaté 12 krejcarů, avšak vrchdět daně, což se později stane předmě- nost dva zlaté 45 krejcarů z této částky
tem sporu. Podle zjištění komise, mohli přerozdělila mezi sedláky. Domkaři
být sedláci vrchností povoláni k robotě platili státní daň většinou v podobě
každý se třemi koňmi tři dny v týdnu a 24–36 krejcarů, vrchnosti za nájem
od svátku Jana Křtitele do svatého odváděli dva až tři zlaté ročně.
Kvůli stanovení daně a roboty vznikl
Václava pak šest dní v týdnu. Ke svozu
obilí, sena a otavy museli vyslat čtyři první nám známý spor mezi drahanokoně, k jiným fůrám pak postačili koně vickými poddanými a vrchností. Spory
dva. V případě, že by si to vrchnost přá- nepochybně byly i předtím, ale pramela, mohla potažní robotu změnit na pěší, ny nás o nich nezpravují. V tomto přípa-
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dě se jednalo o rozsáhlou stížnost vesnic Čechy pod Kosířem, Služína, Stařechovic a Drahanovic. Vrchnost prostřednictvím svého správce pozměnila
výši daní pro jednotlivé vrstvy vesnické
společnosti proti její vůli. U Drahanovic, jak již víme, ulevila zahradníkům, ale přitížila sedlákům. Důvod je
nasnadě, totiž aby se sedláci dostali do
vyšší třídy a mohli podle nového patentu vykonávat robotu se dvěma koňmi
a od sv. Jana do sv. Václava navíc
s jedním pěším robotníkem. Vrchnost se
tedy snažila udržet robotní povinnosti
sedláků tak, aby byly nadále konány
v přibližné výši stanovené v patentu
z roku 1738. Královská nařízení umožňovala poddaným, aby v případě, že to
pro ně bude výhodné, mohli zůstat
u starých urbariálních povinností.
U drahanovických sedláků však bylo
jasné, že budou chtít přestoupit na nový
patent, protože ten jim sliboval výrazné
ulehčení dosavadních povinností. Vrchnostenský úředník tedy využil toho, že
v době odevzdání soupisu urbariální
komisi byl patent Marie Terezie vydaný
a on mohl soupis přizpůsobit tak, aby
dosavadní povinnosti robotníků zůstaly
pokud možno co nejvyšší. To se pochopitelně sedlákům nelíbilo a chtěli robotovat podle patentu, jenž pro jejich
daňovou třídu určoval stejné počty
robotních dnů jako dříve, avšak pouze
s jedním kusem dobytka.
Nespokojení nezůstávali jen sedláci.
Dominikalisté, kteří se řídili smlouvami
vrchnosti, mohli od těchto smluv podle
nového patentu odstoupit a žádat
o přezkum únosnosti jejich povinností.
Toho využili zahradníci, kteří hospodařili na dominikální půdě o výměře osm
až devět měřic. Nelíbily se jim stanovené robotní povinnosti stejně tak jako
domkařům. Zahradníci v souladu s patentem požadovali robotu 26 dní v roce,
domkaři pak 15 dní v roce. Správce
panství Antonín Kyčer (jinde Kýčar)
nicméně domkařům sdělil, že pokud
nebudou robotovat podle jeho pravidel,
vyžene je z dominikálních domů.
Podobný přístup snad zvolil i ve vztahu
k polnostem pronajatým zahradníkům.
Podle jeho soudu se na povinnosti
zahradníků a domkařů nevztahují články nejnovějšího patentu, protože jejich
břemena vycházejí ze smluv s vrchností
a týkají se dominikálu. Celý spor se
poměrně vyhrotil. Někteří poddaní
vůbec odmítali plnit své poddanské
povinnosti. Na rozdíl od poddaných ze
Služína, kteří přitáhli na zámek do Čech
a tam bouřlivě protestovali, nejsme o
podobném shluku v našem případě
zpraveni.
Stížnost drahanovických poddaných
převzal krajský hejtman a požádal
moravské gubernium o rozhodnutí, které se nám ale nedochovalo. Nicméně,
jak gubernium rozhodlo, vyplývá
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z nově uzavřených smluv roku 1777.
Zahradníci a domkaři podepsali s vrchností smlouvu, ve které se hovoří o tom,
že za využívání dominikální půdy a
domků budou vedle nájmu a povinností
stanovených robotním patentem (zahradníci 26 dní ruční roboty za rok,
domkaři 13 dní ročně) robotovat dalších
52 dní v roce. Gubernium tedy požadavky zahradníků a domkařů odmítlo.
Naopak v otázce placení daní byla stížnost uznána a sedláci do budoucna

platili každý necelých 12 zlatých státní
daně ročně a robotu vykonával každý tři
dny v týdnu s jedním kusem tažného
dobytka. Vesnice tedy přešla na podmínky stanovené robotním patentem
z roku 1775, vyjma povinností zahradníků a domkařů, které se vázaly na
dominikální půdu. Dohoda měla platit
až do vydání nového robotního patentu,
k čemuž nikdy nedošlo. Smlouva proto
zůstala v platnosti až do konce poddanství. Jedinou výjimkou bylo snížení

Koupím k okamžitému
bydlení dům nebo chalupu.
Menší opravy mi nevadí.
Děkuji.
Telefon: 732

755 910
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robotních povinností domkařů. V roce
1787 se 15 domkařů dohodlo s vrchností na odstranění roboty vázané na držbu
dominikálních domů. Celá situace není
úplně jasná, avšak máme doklad o tom,
že se 15 domkařů z Drahanovic nacházelo před uzavřením dohody roku 1787
ve vězení. Tito domkaři až do konce
poddanství vykonávali pouze 26 dní
roboty vycházejících z posledního
robotního patentu.
Mgr. Roman Paulo

