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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané
je začátek dubna a snad již konečně
skončí ta sice mírná, ale již dlouhá
zima. Srdečně Vás v tomto období
zdravím a přeji jeho krásné prožití.
Na začátku jarního zpravodaje bych
Vás rád seznámil s nejaktuálnějším
dění v naší obci. V minulém obecním
zpravodaji jsem podal informace o celkové situaci a stavu největší naší investiční akce tj. ČOV a stoková síť.
V inkriminovaném období probíhal
zkušební provoz celého zařízení.
Pochopitelně jak u každé větší stavby
byly i zde problémy menšího charakteru. Např. ucpání čerpacích stanic, které
bylo způsobeno hlavně tím, že se do
odpadního systému dostávají zásadně
nevhodné předměty, které do něj nepatří. Jsou hlavně vlhčené kapesníčky,
jednorázové pleny: Tímto bych důrazně
apeloval a požádal Vás všechny, abyste
tyto předměty do odpadního systému
nevhazovali. Každá oprava se zpětně
promítne v ceně stočného a snahou nás
všech snad je, aby bylo co nejnižší.
Během zkušebního provozu došlo také
k přesnému nastavení spínacích a vypínacích hladin čerpacích stanic podle
přítoku od nemovitostí a v tomto ohledu nyní nejsou problémy. Také čistírna
odpadních vod překonala drobné nedostatky a v tomto období to bylo hlavně
spuštění kalolisu. I zde se podařilo je
průběžně odstraňovat a lis v této době
stíhá plnit potřeby ČOV. Krajská hygienická stanice provádí měsíční odběry
vzorků odpadních vod vypouštěných
a jejich kvalita je dobrá. Celkové
vypouštěné množství se pohybuje
kolem 100 m3 denně o víkendech až
140 m3. Koncem měsíce dubna budou
všechny naše náklady na provoz
vyhodnoceny a stanovena částka za
1 m3 stočného. Také budou všichni
majitelé napojených nemovitostí
vyzvání k podpisu smlouvy o vypouštění odpadních vod, kde budou stanoveny
povinnosti jak provozovatele, tak maji-

tele nemovitosti. V této chvíli bych
znova apeloval na ty majitele, kteří
ještě nejsou napojeni na hlavní kanalizační řád, aby tak učinili co nejdříve. Je
pravdou, že procento našich připojených nemovitostí je 75% což je z pohledu všech správních orgánů hodnoceno jako dobré, ale k závěrečnému hodnocení, které budeme zpracovávat
k 31.8.2016 bude potřeba toto procento
zvýšit tak, aby se pohybovalo na 90 %.
Nový právě projednávaný vodní zákon,
je ještě přísnější a to jak k množství, tak
hlavně v odvodech státu jak za odběr
podzemních vod, tak i za vypouštění do
vod tekoucích. K řádnému ukončení
všech stavebních prací bude hned jak to
počasí dovolí provedena konečná úprava všech povrchů, jak komunikací tak
i všech propadlých povrchů, zahrad,
překopů apod. Jsem přesvědčen a zkušební provoz to dokazuje, že naše čistírna a celá stoková síť jsou zhotoveny
kvalitně a že budou obci za dobrého
provozování dobře sloužit několik
desetiletí. Dobrý provozovatel, tím
hospodář, je vždy nejdůležitější. Tímto
bych za nás všechny rád poděkoval
panu Josefu Žákovi, který velice kvalitně a s jemu vrozenou odpovědností

vykonává velice náročnou funkci
správce ČOV.
V hodnocení minulosti bych pokračoval informacemi o průběhu financování a provozu Galerie u Kalicha. Zde
jsme na základě žádosti podané
k 31.7.2015 obdrželi částku 3.120.000,Kč a tím byla finančně tato dotace
ukončena. Jak jistě víte v zimním období zde probíhaly koncerty a divadla,
které byly velice dobře navštíveny.
V sobotu 26. března zde v ranních
hodinách zastavil na své cestě historický kočár a odpoledne děti zhlédly loutkové divadlo. Takže i zde svoje závazky k regionální dotaci plníme. Na další
kulturní akce budete pozváni.
Tak, jak jsme my ve vedení obce
hodnotili uplynulý rok, tak i všechny
naše zájmové spolky provedly toto
hodnocení a musím říct, že každé valné
hromady se někdo ze zástupců obce
účastnil. Lze konstatovat, že všechny
valné hromady měly velice vysokou
úroveň, že plány práce za uplynulý rok
byly nejen plněny, ale i překračovány
a že podpora, kterou spolky od obce
dostávají je řádně použita.
Nyní pár řádků k plánům na letošní
rok. Zastupitelstvo obce, které se kona-

Zastavení historického kočáru před Galerií u Kalicha
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lo 23.3. a jehož hlavním úkolem bylo
schválit rozpočet obce tento schválilo.
V příjmové části počítá s příjmy ve výši
45 207 000,- Kč a tyto jsou docela reálně nastaveny. Stejná částka je i ve výdajích s tím, že největší část výdajů spotřebuje opět kanalizace 5,5 milionu na
vybudování splaškové kanalizace
v lokalitě ,,Za kapličkou“ a její napojení na ČOV, dále 2 miliony na provoz
ČOV a nákup potřebných náhradních
dílu pro čerpací stanice a ČOV. Velká
část rozpočtu bude věnována hlavně na
projektování důležité dopravní infrastruktury:
- cyklostezka ke Střížovu (zpracovatel
projektu je vybrán a pracuje na něm),
- chodník z křižovatky od obchodu
Martina po konec obce p. Trnka (projekt se zpracovává a realizace proběhne
společně s rekonstrukcí hlavní silnice
asi v roce 2017),
- projektová dokumentace všech chodníků v obci Drahanovice od potoka až
ke hřbitovu včetně tamního parkoviště,
dále na Lázinku (je prováděn výběr
dodavatele),
- na opravu chodníku v Ludéřově není
potřeba projekt a s opravou se v letošním roce počítá,
- předláždění chodníku ve Střížově,
- dále bude zadána projektová dokumentace na prodloužení chodníku v Lu-

Zasedání zastupitelstva

déřově ke školce a přechod na druhou
stranu včetně směrem chodníku ke
kulturnímu domu,
- zpracování projektu pro podání žádosti o dotaci na akci Zeleň v obci, kdy
dojde k celkové inventarizaci všech
zelených ploch a v případě získaní
dotace k jejich celkové rekonstrukci.
Další finančně náročnou akcí je
rekonstrukce kulturního domu v Ludéřově, zde je zpracovávána projektová
dokumentace a po jejím dodání tj.
30.7.2016 bude vysoutěžena provádějící firma a práce započaty. V těchto
dnech se též intenzivně připravuje
napojení nového vrtu HVD3 na vodojem, abychom v případě sucha měli
dostatek vody. Také pro opravy a nákup
naši obecní techniky bylo vyčleněno
700.000,- Kč na opravu multikáry
a dopravního automobilu. Splátka našeho úvěru na kanalizaci činí 1,6 milionu
Kč. Také podle programu ,,Podpora
spolků v obci“ bylo výběrovou komisí
doporučeno a zastupitelstvem následně
schváleno všem poskytnout tolik prostředků o kolik si požádali. Vše je v usnesení zastupitelstva na www stránkách
obce. V základní škole budou letos
natřena okna v přístavbě a zakoupen
nový konvektomat do kuchyně. Po
pokrytí všech důležitých a pro rozvoj
obce potřebných investic zůstalo v re-

zervě necelých 18 milionů. Tyto jsou
připravovány pro použití k budování
dopravní infrastruktury v příštích
letech.
Další důležitou, ale finančně pro
obec méně náročnou akcí jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ludéřov. Já děkuji radnímu panu Ing. Pavlu
Navrátilovi za jeho iniciativu a zainteresovanost, protože tuto jeho velice
potřebnou a časově náročnou práci
docení až další generace. Další, v tuto
dobu pro obec nenákladná akce na
které se pracuje několik roků, je zpracování nového územního plánu, které
dochází do svého finále. Proběhlo projednání s účastníky zde na úřadě a nyní
se pracuje s námitkami účastníků. Ke
schválení nového územního plánu
dojde pravděpodobně na červnovém
zasedání zastupitelstva obce.
Závěrem mi vážení spoluobčané
dovolte popřát krásné prožití jarního
času. Všem pořadatelům sportovně
a kulturně zaměřených společenských
akcí v nadcházejícím období přeji
mnoho návštěvníků a krásné počasí.
Tímto mi dovolte pozvat Vás na všechny tyto společenské akce ať již pořádané obcí či kterýmkoliv spolkem a
popřát hodně krásných zážitků.
Ivo Richter, starosta

Loutkové divadlo v Galerii u Kalicha

Informace o činnosti Rady od ledna 2016 do 23.3.2016
l
Rada obce odsouhlasila závěry a
„Připomínky k provoznímu řádu “k recyklační lince Invest Sloupský s.r.o.
l
Výběr dodavatele zpracovatele projektu „Výstavba chodníků v obci
Drahanovice při silnici II/448.
l
Na základě tří nabídek (firmy: Nell
Projekt s.r.o., Printes atelier s.r.o.
a Projektil s.r.o.) rada vybrala nejnižší
nabídku společnosti Nell Projekt s.r.o. v
nejnižší nabízené ceně 96.000,- Kč bez
DPH
l
Rada obce schvaluje smlouvu o spo-

lupráci se společností Dachi s.r.o.
o propagaci prodeje pozemků „Za Kapličkou“ na sezónu březen – říjen kalendářního roku 2016 za částku 8.300,- Kč
bez DPH/měsíc.
l
Výběr zpracovatele Pasportu komunikací a dopravního značení v obci
(SpatialComp s.r.o., NVB Line s.r.o.,
SEKNE s.r.o.).
Rada vybrala dle ceny firmu SpatialComp s.r.o. vzhledem k nejnižší nabídce 30.000,- Kč.
l
Rekonstrukce rozvodu plynu v KD

Střížov dle protokolu o kontrole inspektora OBP.
- výběr dodavatele, nabídnuté ceny:
(Pavel Bartoník - INTOP, Sitronix s.r.o.,
Vodo-Topo Plyn s.r.o.).
Rada obce na základě nejnižší cenové
nabídky – 70.341,- Kč – vybrala firmu
Vodo-Topo-Plyn s.r.o., Pod Lipami 576,
Bohuňovice.
l
Výběr projektanta na provedení
projekčních prací „Rekonstrukce objektu KD Ludéřov“ (Ing. Arch. Otto
Schneider, Ing. Vladimír Zoubek, Ing.
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Arch. Iveta Trtílková).
l
Rada obce vzhledem k nejnižší
nabídce vybrala Ing. Arch. Ivetu Trtílkovou, Na Bystřičce 26, Olomouc za
cenu 88.700,- Kč bez DPH.
l
Výběr zpracovatele projektové dokumentace „Cyklostezka Drahanovice –
Střížov“ (CEKR CZ s.r.o., DS Geo
Projekt, Ing. Linda Smítalová).
Rada obce vybrala dle výše nabídky
nabídku Ing. Lindy Smítalové, Hviezdoslavova 114/1, Olomouc za nejnižší
cenu 186.500,- Kč bez DPH.
l
Rada bere na vědomí závěr zprávy
z kamerového záznamu hydrogeologického vrtu HV 11 Lhota pod Kosířem.
Rada se schází každý týden. Zde
vypisuji jen zásadní a důležitá rozhodnutí či zajímavé body k diskusi.
Mgr. Miloš Korhoň
místostarosta obce
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Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených termínech bude vybírat

poplatek za komunální odpad pro rok 2016.
Částka je 480,- Kč na osobu.
Drahanovice
kancelář obecního úřadu

středa 20. 4. 2016
18.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Střížov
kulturní dům

úterý 19. 4. 2016
14.40 – 15.15 hod.

Ludéřov
místnost rozhlasu

čtvrtek 21. 4. 2016
14.40 – 15.15 hod.

Lhota pod Kosířem
místnost rozhlasu

čtvrtek 28. 4. 2016
14.45 – 15.15 hod.

Strategický
dokument schválen
Počátkem března byl na valné hromadě
Regionu HANÁ schválen významný
strategický dokument týkající se všech
obcí regionu. Seznámení s hlavními
záměry z tohoto dokumentu pro plánovací období do roku 2020 je smyslem
tohoto příspěvku. Dokument má
poměrně složitý název Integrovaná
strategie komunitně vedeného místního
rozvoje místní akční skupiny Region
HANÁ. Obvykle se pro něj používá
anglická zkratka CLLD.
Předmětem činnosti pro období let 2014
– 2020 je iniciovat a provádět aktivity
a projekty a zprostředkovávat finance
na jejich realizaci pro všeobecný rozvoj
regionu v širokém spektru socioekonomických oblastí. Klíčovým aspektem je
řešení vycházející z tematicky širokých
potřeb občanů v území, zprostředkované zejména prostřednictvím komunikace a plánování se zástupci občanů
v členské základně MAS: tedy se
zástupci členských obcí, spolků a nestátních neziskových organizací, podnikateli v regionu včetně zemědělského
sektoru a ostatními aktivními fyzickými
i právnickými osobami.
Pro všeobecný rozvoj regionu, ve střednědobém horizontu roku 2020, si
Region HANÁ stanovil následující vizi:
Region HANÁ, z.s. vytváří prostor,
platformu pro spolupráci a pomáhá
zajišťovat prostředky pro všeobecný
rozvoj v nejširším spektru oblastí rozvoje našeho venkovského území. Pomáhá stabilizovat problémové oblasti
a eliminovat identifikované slabé strán-

Starostenské posezení

ky a nedostatky. Vytyčených cílů dosahuje zejména prostřednictvím:
- servisu a podpory rozvoje obcí a místní samosprávy, podpora rozvoje služeb obyvatelstvu
- aktivit a podpory projektů ke zlepšení
ekonomické aktivity regionu, včetně
podpory rozvoje podnikání a klíčového sektoru zemědělství.
- udržení nízké nezaměstnanosti a dostatku pracovních příležitostí, ekonomického růstu v území se zlepšením
příjmů obyvatelstva, přidané hodnoty
u firem a konkurenceschopnosti na
trhu
- využití potenciálu, ochrany a rozvoje
kulturního a historického dědictví
- podpory trvale udržitelných principů
rozvoje, včetně eliminace negativních
vlivů a tlaku na životní prostředí z rostoucí společnosti, zachování a trvalé
existence cenných území a krajinných
prvků a obnovy a rozvoje prvků a aktivit pro zlepšení celkové ekologické
stability v území
- vytváření podmínek pro občanskou
soudržnost a sociální kohezi, podpora
občanské společnosti. Zlepšení pod-

mínek pro občany ze sociálně znevýhodněných skupin, nabídka služeb pro
potřebné, řešení problémových oblastí
a předcházení vzniku sociálních problémů
- podpora a rozvoj oblasti školství,
vzdělávání a práce s dětmi a mládeží
včetně reflexe současných potřeb a témat
- vytváření podmínek pro kvalitní a
plnohodnotný život obyvatel venkovských obcí v oblasti kulturní, společenské, trávení volného času a rodinného života.
Na základě výše uvedené vize bylo ve
strategii definováno pět klíčových
oblastí. Pro každou rozvojovou oblast
byl vytyčen strategický cíl, soubor těchto pěti strategických cílů definuje souhrnný strategický cíl celé strategie.
Přehled pěti definovaných rozvojových
oblastí a jejich strategických cílů:
I. PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU
což znamená vytváření podmínek pro
všeobecný ekonomický rozvoj a stabilitu regionu s důrazem na diverzifikaci,
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zvyšování přidané hodnoty a vytváření
podnikatelských příležitostí ve všech
oblastech podnikání, včetně klíčových
sektorů zemědělství a cestovní ruch.
II. ROZVOJ OBCÍ
což znamená rozvoj sídel, obecního a
spolkového majetku a infrastruktury
pro spokojený život obyvatel, efektivní
správu obcí, dostupnost služeb, při
zohlednění soudobých výzev a trendů a
s ohledem na zachování tradičního
dědictví a rázu venkovských sídel.
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
což znamená vytvářet podmínky pro

Duben 2016

trvale udržitelný rozvoj při zachování a
rozvoji přírodního a kulturního dědictví.

regionu a věkové skupiny s dobrým
prostředím pro profesní práci a rozvoj
sektoru.

IV. OBČANSKÁ SPOLEČNOST
A SOCIÁLNÍ KOHEZE
což znamená rozvoj občanské společnosti a sociální soudržnosti prostřednictvím dostupných a kvalitních sociálních
služeb, podpory spolkové činnosti,
občanské angažovanosti a aktivizace a
zapojení komunit bez rozdílu věku.

Strategické oblasti a cíle máme stanoveny, kapacity jsou k dispozici a finanční zdroje naplánovány. Teď jde o to,
zapojit co nejširší okruh občanů a dosáhnout dobrých výsledků v rozvoji
regionu. Zapojit se může každý z regionu a všechny náměty jsou vítány.
Bližší informace lze získat na
www.regionhana.cz
nebo přímo v kanceláři MAS v Náměšti
na Hané, telefon 585754622.

V. VZDĚLÁNÍ - INVESTICE
DO BUDOUCNOSTI
což znamená kvalitní a dostupné školství a vzdělávání pro všechny obyvatele

Parkování motorových
vozidel v naší obci
Milí občané, dovolte mi, abych vám
připomněl několik zásad, které platí obecně,
tedy i v naší obci.
Motorových vozidel přibylo, v mnoha rodinách jsou dvě
i více vozidel a ne všichni mají garáže. Parkují tedy kdekoli
na komunikacích, případně i jiných plochách. Ano, situace
v obci pro parkování vozidel v současnosti není nejlepší,
neboť nejsou zatím opraveny všechny komunikace a rovněž
nejsou příp. vyřešeny zálivy u komunikací pro zaparkování
vozidel, ale přesto je třeba připomenout několik důležitých
paragrafů, aby se řidiči nedopouštěli přestupků na úseku
BESIP.
Tak především: Řidič smí zastavit a stát vpravo ve směru
jízdy, co nejblíže k okraji komunikace, v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace: nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič
vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit
a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace
nebo zastavit v druhé řadě. Při stání (parkování) musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy (celkem tedy 6 m); při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro oba směry jízdy. Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při
zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou" musí
ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
Řidič nesmí zastavit a stát:
v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

Ing. Miroslav Mačák

na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve
vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí
křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,
u zastávky autobusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který
začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu" a končí ve
vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková
dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před
a 5 m,
na železničním přejezdu ve vzdálenosti kratší než 15 m před
ním a za ním,
před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní
cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (tedy
ani u vjezdu k rodinným domům)
na silniční vegetaci (např. travnaté ploše), a na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel,
na chodníku, který byl na území obce vybudován, tento je
určen pouze chodcům.
Toto není úplné znění zákona O provozu na pozemních komunikacích, ale jen vybraná část pro podmínky naší obce.
Doufám, že vy - občané, jako řidiči, si alespoň něco vezmete
k srdci a situace v naší obci se na úseku parkování vozidel
zlepší. Poslední nedávná zkušenost a možná i hrozba řidičů
autobusů, kteří odmítají některými úseky naší obce projíždět
(Lázinka v Drahanovicích, v Ludéřově Újezd, Trávník). Snad
nechceme, aby špatné parkování, které odporuje vyhlášce a
zákonu, jak je uvedeno v úvodu, zapříčinilo špatnou dopravní
obslužnost nebo vybírání pokut státní policií.
Mgr. Alois Švancara, zastupitel obce

PŘÍPRAVA K ZAHÁJENÍ KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
v k.ú. Ludéřov
Vážení spoluobčané,
v prosincovém čísle Obecního zpravodaje jste se v článku o Komplexních
pozemkových úpravách v k.ú. Ludéřov
mohli seznámit s řadou doposud vám
neznámých skutečností. Dopodrobna
jsem se snažil rozepsat, co to vlastně
Komplexní pozemkové úpravy jsou
a co nám přinesou. Nastínil jsem řadu
problémů, které nás všechny trápí
a které je možné řešit pouze spojenými
silami. Dnes s odstupem času jsem
přesvědčen, že tento krok byl opravdu

správný, neboť mírně zkrácený článek
o komplexních pozemkových úpravách
s dvěma fotografiemi z povodní v Ludéřově z roku 2008 jsme s průvodním
dopisem pana starosty obce Drahanovice Ivo Richtera a zpáteční ofrankovanou obálkou rozeslali vlastníkům
pozemků v k.ú. Ludéřov. Tento článek
oslovil řadu vlastníků pozemků daleko
lépe, než pozvání na jednání o pozemkových úpravách v našich Kulturních
domech či zasedací místnosti Obecního
úřadu v Drahanovicích. Ze zkušenosti

totiž vím, že takováto jednání se skoro
vždy minou účinkem, protože dnešní
doba je holt taková, že občany všeobecně obecní blaho moc nezajímá. Jinak si
nelze vysvětlit, proč na jednání Obecního zastupitelstva chodí v průměru dva
až tři občané z celkového počtu 1681
obyvatel Obce Drahanovice? Ty tam
jsou doby našich předchůdců, kdy byl
jeden člověk druhému ochoten pomoci
v jakékoliv svízelné situaci. Občané
totiž kdysi drželi daleko více při sobě.
Nebyla tolik přetechnizovaná doba,
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v každé obci se kultura tvořila pomocí
spolků, národních škol a vedení obce.
Nebýt této pospolitosti, nikdy by
nevznikly Sbory dobrovolných hasičů,
jejichž posláním bylo od prvopočátku
nejen šířit kulturu, ale především ochránit naše spoluobčany před živelnými
pohromami. A v této souvislosti fungují
nezávisle na všech vládnoucích ideologiích, kterými jsme si prošli, dodnes.
Tyto Sbory zakládali vždy čelní představitelé obcí a dodnes tyto spolky
a především jejich zásahové jednotky
fungují jen díky vzájemné spolupráci
jejich nástupců s představiteli obcí. Jistě
se asi ptáte, proč o tom všem píši
v článku o komplexních pozemkových
úpravách? Odpověď je jednoduchá:
protože komplexní pozemkové úpravy
jsou moderním nástrojem ochrany
našich občanů před následky živelných
pohrom a maximálně tak naplňují heslo
našich předchůdců „Bohu ke cti, vlasti
ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Těší mne, že řada občanů a vlastníků
pozemků v k.ú. Ludéřov pochopila,
proč chceme Komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Ludéřov zahájit a že se
jedná o dobrou věc pro nás pro všechny.
V současné době již podepsalo souhlasy
k zahájení KoPÚ v k.ú. Ludéřov celkem
154 vlastníků pozemků na celkové
rozloze 184 ha půdy. K tomu, abychom
mohli KoPÚ v k.ú. Ludéřov ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,
pobočkou v Olomouci zahájit, nám chybí souhlasy na zhruba 20 ha pozemků.
Skoro denně přicházejí další podepsané
souhlasy vlastníků, a to ze všech koutů
České republiky. Těm, kteří již podepsali, chci z celého srdce poděkovat.
Pochopili totiž, že bez vzájemné spolupráce nelze dosáhnout kýženého
výsledku. Z našich spoluobčanů – vlastníků pozemků podepsala souhlasy
vlastníků zhruba jedna polovina. (Tento
výsledek mě vůbec nepřekvapuje,
neboť k obecním volbám chodí v průměru 48% našich spoluobčanů – voličů). Z té druhé poloviny je 30 vlastníků
pozemků zemřelých, větší části vlastníků pozemků je to úplně jedno – jak
jinak si lze vysvětlit, že někteří občané
nebyli schopni za 2 měsíce ani rozlepit
obálku, kterou jim Obec Drahanovice
poslala, někteří pořád ještě váhají a jen
malé procento se zahájením KoPÚ
v k.ú. Ludéřov nesouhlasí. Není to nic
nového, většinou jde o občany, kteří
nikdy nic pro veřejné blaho obce neudělali, umí ale perfektně kritizovat, co
všechno naše Obec provedla špatně.
Máli někdo jiný názor, neberu mu ho, ať
jej klidně prezentuje a dokáže, že jeho
řešení dané situace je daleko lepší, než
to, které nabízím já. Často se setkávám
s názory, že je potřeba vyčistit potok za
zahradami v Ludéřově a od parčíku ve
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Dvoře vykopat rygol, který odvede
přívalovou vodu pryč a ochrání naše
občany před povodní. Je to hrubé nepochopení situace a obrovský nesmysl.
Proč máme odvádět z našeho katastru
životodárnou vodu pryč, když v poslední době je jí vlivem globální změny
klimatu nedostatek? Je třeba vybudovat taková opatření v krajině, která nám
tuto srážkovou vodu zadrží a umožní
její pomalé vsáknutí do půdy bez toho,
aby způsobila erozi a ohrozila majetky
našich občanů. Žijeme v době 21. století, máme moderní auta, mobily, televizory a další vymoženosti dnešní doby
ale ve vztahu k přírodě a potažmo půdě
jsme daleko hloupější než naši předci,
kteří svá pole obdělávali kravami
a koňským potahem. Jak jinak si lze
vysvětlit, že na mapě z roku 1855, tedy
161 let staré, je zhruba polovina pozemků v Ludéřově nad akátím směrem
k Příhonu zalesněna, stejně jako skoro
celá „Dolnice“ a celé pole nad dnešním
skladem hnoje za sklepní zmolou od
Střížova směrem k Náměšti? Z této
mapy lze vyčíst i následující skutečnosti: Horní pole nad Ludéřovem mezi
dnešním křížem, Hájenkou a lesem
směrem k Pěnčínu mělo 3 velké parcely. Dnes je jich tam přes 80. Dnešní
spodní část Ludéřova, tzv. Újezd tvořil
v roce 1855 ke Střížovu pouze jednu
parcelu. Dnes je tam přes 160 parcel.
Část Střížova od dnešní piety U Svatých
směrem k hranici drahanovského katastru tvořila také jednu velkou parcelu.
Dnes je tam celkem přes 100 parcel.
Stejně tak jako další parcela, ve Střížově mezi pietou U svatých, pomníkem
padlých a Sklepovou zmolou. Podobné
souvislosti lze vyčíst i z mapy katastru
Kníniček, které do roku 1955 tvořily
spolu se svou osadou Lhotou samostatnou obec, než byly připojeny k Ludéřovu. Z výše uvedeného je zřejmé, že
parcelace pozemků proběhla na začátku
20. století po ukončení činnosti panského Velkostatku Náměšť na Hané a byla
zohledněna požadavky soukromých
rolníků s jedinou mechanizací té doby,
kterou vlastnili – kravským nebo koňským potahem a žebřiňákem. Tvrzení
některých vlastníků půdy, že chtějí mít
pole přesně tam, kde je měli jejich předci je ve výše uvedeném kontextu zastaralé a zavádějící, protože soukromě
hospodařících rolníků je v dnešní době
jako šafránu a více jak 90 % rozlohy
orné půdy v našem katastru obhospodařují Zemědělská družstva. Nikdo
nechce zpátky zalesňovat rozlehlé lány
podle vzoru map z roku 1855, ale tyto
mapy by nám měly posloužit spolu s našimi zkušenostmi z povodní ke stanovení a volbě těch správných protierozních
a protipovodňových opatření a dalších
společných zařízení v našem katastru,
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které jsem popsal již v minulém článku
o KoPÚ. Kdy jindy, když ne dnes je ten
správný a nejvyšší čas, řešit komplexní
pozemkové úpravy? Řadu problémů,
které nás tíží, jsem vám přiblížil
a vysvětlil v minulém článku, dnes
přispívám dalšími problémy. Víte například, že celkem 9 parcel orné půdy
zasahuje k pomníku Svatopluka Čecha
na Příhoně a že majitelé některých
těchto parcel mají na svých pozemcích
od roku 1924 vysazeny obecní lípy?
Víte, že našim občanům ve Střížově od
zastávky ČSAD směrem k Ludéřovu
prochází přímo v zahradách obecní
cesta? Je vám Střížovským občanům
opravdu jedno, že vaše děti chodí do
Mateřské školy v Ludéřově po frekventované silnici II/448, místo toho, aby
mohly v klidu a pohodě chodit po zrekonstruované cestičce od Pomníku
padlých ve Střížově k MŠ v Ludéřově?
Je vám ludéřovským občanům opravdu
jedno, jestli bude i nadále přes centrum
obce Ludéřova veden tranzit kamionové, nákladní a osobní dopravy, místo
toho, abychom konečně společně vyřešili obchvat Ludéřova, který je v územním plánu už přes 20 let řešen v trase
Pomník padlých v Ludéřově – kolem
zahrad, hřiště – konec zářezu pod MŠ
v Ludéřově? Všechny tyto skutečnosti
se dají vyřešit pouze komplexními pozemkovými úpravami. Přestaňme myslet jen sami na sebe a zkusme se připojit
k obecně prospěšné věci, která přinese
blaho nám všem. Vždyť my všichni,
občané Ludéřova, Střížova, Kníniček,
Drahanovic a Lhoty pod Kosířem jsme
občany jedné velké obce Drahanovice
se svými právy a povinnostmi a naši
volení zastupitelé jsou pouze dočasnými správci obecního majetku. Nenechme je v tom samotné a přispějme svými
souhlasy k dalšímu rozvoji našich krásných vesniček. Vezměme si příklad z
našich předků – pana Františka Navrátila z Ludéřova č.p. 19 a pana Josefa
Koudelky z Ludéřova č.p. 11, bez
jejichž vstřícného kroku k tehdejší
samostatné obci Ludéřovu na začátku
minulého století by nikdy nedošlo
k postavení Národní školy v Ludéřově.
Milí občané, vlastníci pozemků,
s příchodem paprsků jarního slunce
vám přeji k veškeré vaší práci Boží
požehnání, klid a mír v duši. Těším se
na zahájení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Ludéřov a v budoucnu i na
zahájení KoPÚ v našich zbývajících
katastrech – v k.ú. Lhota pod Kosířem
a v k.ú. Drahanovice. Važme si jeden
druhého, spolupracujme a budujme
společně lepší budoucnost našich krásných a malebných vesniček.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice
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Ta naše kanalizace
drahanovská…
Tak to máme skoro za sebou. Píšu
skoro, protože vím, že nás čekají ještě
opravy mnoha nepříjemných nedodělků či
reklamací. Investor se nám však několikrát zaručil, že do konce května bude vše,
jak má být. Nezbývá než věřit opakovaným slibům.
Ano, vím, že práce neprobíhaly bezbolestně, že šly provést plynuleji, rychleji
a že se vyskytly i některé, pro mnohé
těžko stravitelné chyby. Vím, kolik jsme
si za ten rok (zrovna tak suchý) užili prachu. Vím, že se občas a někde objevili
řemeslníci, nad kterými by člověk zaplakal. Zkrátka vím, že už jste toho mnozí
měli za ten rok plné zuby.
Každý, kdo v životě stavěl dům, už to
zná. Spoustu věcí by udělal jinak. Ten
pocit a zkušenost zůstává zkrátka neoddiskutovatelná a nelze ji změnit odhodláním ani pečlivostí. Vždycky se objeví
problémy, na které máme po jistém čase
jiný náhled z jiné časové perspektivy,
obohacené o další zkušenosti. Nepředpokládám, že si někdo myslí, že my, kteří
jsme chodili na kontrolní dny a v nejlepší
víře řešili aktuální problémy, jsme v problematice zběhlí a vidíme dopředu chyby,
které nastanou. Vždyť šlo o největší
investiční akci v dějinách Drahanovic –
bezmála 155 milionů korun!
Máme to tedy skoro za sebou. A já
jsem opět o zkušenost bohatší. Není to nic
nového ani příliš překvapivého, ale jsem
rád, že to vím. Každý z nás se totiž vlastně
chová stále stejně. Ten, kdo nad problémy,
těžkostmi a jejich řešeními přemýšlí a
dokáže se vcítit – ten nezvyšuje hlas, šetří
slovy a promýšlí si, co řekne. Umí ocenit
snahu, odpustit nějaký ten den nepořádku
navíc oproti ideálnímu plánu a pokud má
oprávněnou výtku (a že jich bylo!), přijde
nebo zavolá a v klidu se poradí, co dál.
Nikdy se nestalo, že bychom ho odbyli.
Nikdy se nestalo, že bychom věc neřešili.
O těch, kteří vše „ví a všemu už dávno
rozumí“, pro které my na obci navždy
zůstaneme jen banda hlupáků a kteří
u piva či schováni za záclonou svého
obýváku vidí až za hranice budoucnosti,
o těch psát nechci. Vlastně ani není co.
Vždyť cokoli bych napsal na vysvětlenou,
oni to už dávno vědí…
A tak mám pocit, že je vlastně všechno
tak, jak má být. Svět je čitelný a každý
v něm máme své místo. Je skvělé se usmát
na člověka, který o to stojí, a nemá žádnou
cenu se hroutit z nesnášenlivosti druhých.
Je to jejich život, oni to tak chtějí a my jim
v něm pomoci nemůžeme.
Máme kanalizaci, udělali jsme pro
Drahanovice dobrou věc a já jsem tomu
rád. Tak ať nám všem slouží k užitku
a chrání přírodu.
Přeji Vám všem co nejbližší příchod
jara.

Miloš Korhoň

Duben 2016
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ROZHLEDNA NA VELKÉM KOSÍŘI
Otevírací doba rozhledny na Velkém Kosíři:
Rozhledna bude otevřena během dubna v sobotu a neděli od
10 do 18 hodin. Provozní doba na rozhledně v dalších měsících bude upřesněna na stránkách Mikroregionu www.kosirsko.cz.
Výlet s turistickým vláčkem
Společnost Minitrans po zimní přestávce ve spolupráci
s Mikroregionem Kosířsko obnovujeme provoz turistického
vláčku. Každou první neděli v měsíci z Lutína přes
Slatinice, Velký Kosíř (rozhledna) do Čech pod Kosířem,
kde máte možnost navštívit muzeum kočárů, muzeum
hasičské techniky a také po nákladné rekonstrukci nově
otevřeného zámku. Čas prohlídky 2 hod.
Více informací: www.minitrans.cz, info@minitrans.cz,
tel. 605 278 257.
Domluvte si rezervaci negarantujeme volná místa, děti se
mohou zůčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
Ještě k novoročnímu výstupu na rozhlednu:
K rozhledně na Velkém Kosíři doputovalo během prvního

JÍZDNÍ ŘÁD
Lutín (večerka)
Lutín (Neptun)
Lutín (škola)
Třebčín (nádraží)
Třebčín (škola)
Větřák
Slatinice (lázně)
Větřák
Slatinky
Kosíř (rozhledna)
Čechy p. Kosířem

příjezd odjezd
19.30
19.35
19.40
19.45
19.50
19.55
10.00 10.20
10.25
10.30
10.50
11.00

příjezd odjezd
15.45
15.40
15.35
15.30
15.25
15.20
14.45 15.15
14.40
14.35
13.15 14.15
11.00 13.00

dne v novém roce 4.012 (registrovaných) turistů. Loňský
počet byl tak překonán o více než 3 stovky. Jde o sdělení
turistického oddílu TJ Lutín.

ČERNÁ VĚŽ DRAHANOVICE
výstavy v roce 2016

seznam akcí v roce 2016

Sobota 9. 4. – středa 1. 6.
Výstava historických pivních sklenic a suvenýrů
Vystaveny budou staré pivní láhve, tácky a etikety pana
Libora Čajana.
Vernisáž proběhla v sobotu 9. 4.
Sobota 4. 6. – neděle 30. 7.
Tvrze na tvrzi
Papírové modely tvrzí a dalších staveb pana Petra Baldy.
Středa 3. 8. – středa 28. 9.
Ochutnávka 2
Výstava obrazů na sololitu a plátně a bižuterie paní Heleny
Pirohové.

Pátek 29. 4.
Slet čarodějnic pod Černou věží
Zábavný podvečer pro malé i velké čarodějnice.
Čarodějnické vystoupení, soutěže, odměny pro děti.
Začátek od 16.30 hodin.
Neděle 8. 5.
Den matek
Vystoupení MŠ a ZŠ Drahanovice a Ludéřov, kulturní
program, jarmark, výstava kalendářů.
Začátek ve 14.00 hodin.
Sobota 21. 5.
Pohádková věž i ves se zvířátky
Setkání dětí se zvířátky. Plnění úkolů, balónkový klaun,
odměny, soutěže, diskotéka, tombola.
Začátek ve 14.00 hodin u Černé věže, pokračování přes
vesnici až na hřiště TJ Sokola.
Sobota 23. 7.
Hodové odpoledne
Hodové odpoledne s kulturním programem a jarmarkem.
Začátek ve 14.00 hodin.
Neděle 4. 9.
XIII. Setkání seniorů
Kulturní program nejen pro seniory.
Začátek v 15.00 hodin.
Pondělí 5.12.
Mikulášská nadílka s vánočním jarmarkem
Rozsvícení vánočního stromku, mikulášská nadílka,
prodej vánoční zboží, ohňostroj.
Začátek od 16.00 hodin.

A je tu zase jaro,

silnice právě ke škole, zvládaly to děti bravurně. Aut, která
zastavovala u školy a vecpávala se mezi stroje ubylo a děti si
zkusily, že to jde i s pohybem. Každý žák, který ochotně
vyměnil pohodlí auta za ranní procházku obdržel reflexní
nálepku, kterou si mohl připevnit na školní aktovku, aby byl
lépe vidět. A protože se dětem líbilo každodenní hlášení, jak
se dopravil do školy, slíbili jsme, že na jaře budeme „oblékat
hada Edu“ zase.
Jak jsem již uvedla v srpnovém zpravodaji, byla nám
schválena dotace 220 000 Kč v projektu „Výzva 56“. Tento

příroda se probouzí a tak se ohlédněme za obdobím, kdy nás
možná vidět nebylo, ale my jsme se nenudili.
Ještě na podzim, tedy v říjnu jsme se přihlásili do projektu
„Oblékáme hada Edu“, kdy se děti spolu se zaměstnanci
školy dopravovali do školy i ze školy ekologickými prostředky – autobusem, pěšky, ti starší na kole a dokonce se objevila
i koloběžka. Projekt trval 14 dní a vzhledem k tomu, že v té
době probíhalo dokončování kanalizace, zejména povrchu
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projekt měl za úkol především obnovit zájem o čtení knih,
zájem o literaturu, aby děti uměly vyprávět o knize, o tom , co
četly, rozuměly textům, vyjádřily svůj názor. Po absolvování
několika seminářů a tvořivých dílen jsme získaly nápady,
náměty, motivaci a praktické rady, jak máme vést tzv.
„čtenářské dílny“. Objednaly jsme po podrobném průzkumu
203 nových dětských knih do školní knihovny. Dětem se
ihned tituly zalíbily a zvykly si, že si je půjčují domů. Cílem
bylo, aby žáci věděli, že jedenkrát týdně mají čtenářskou
dílnu, do které si nosí svoje knihy nebo si ji zapůjčí ze školní
knihovny, naučily se také navštěvovat místní knihovny. Dnes
dovedou příběhy z knih vyprávět, mají svůj názor na chování
postav, umí prosadit svoji knihu. Protože nám část peněz
z této dotace zbyla, pořídili jsme 8 tabletů pro žáky do výuky,
do kterých jsme nainstalovali několik elektronických knih
pro děti a mládež, aby se děti mohly seznámit i s jinou formou
psaného slova. I když si myslím, že kniha jako taková, bude
vždy na prvním místě ve vzdělávání, čtení i odpočinku.
Tento projekt jsme dokončily koncem prosince a zaslaly
jsme monitorovací zprávu, čímž jsme splnily podmínky,
které nám MŠMT k této dotaci ukládalo.
Ale my jsme se nenudily ani na podzim z jiného důvodu.
V prosinci proběhla tradiční besídka, která se tentokrát jmenovala „S objektivem kolem světa“. Nacvičovali jsme celý
listopad a využívali každou volnou chvilku, jen aby výsledek
byl výborný. Odměnou nám i dětem byl potlesk, smích
a radost z úspěchu. A protože se blíží svátek maminek, tak již
zase nacvičujeme, vymýšlíme, připravujeme všichni dohromady.
Od října jsou u nás tradičně vedeny kroužky a to míčové
hry, výtvarný, taneční a pohybový. Všechny vedou paní učitelky. Jsme rádi, že děti se nejvíc hlásí do kroužků, kde se
hýbou jakkoliv. Dokázaly nám to především malé tanečnice
na besídce, že taneční kroužek je nejoblíbenější.
V lednu proběhl zápis do 1. třídy. Do dalšího školního
roku bylo přijato 10 dětí. Všichni zúčastnění si odnesli dáreček, něco sladkého a kytičku, kterou vyrobily děti naší školy,
jako vzpomínku na tento slavnostní den.
V prosinci až lednu také žáčci všech ročníků jako již každý
rok navštívili ekologické centrum Sluňákov. A jak praví
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známé pořekadlo „když nejde Mohamed k hoře, musí hora
k Mohamedovi,“ využili jsme nabídky mobilního planetária
u nás ve škole a nemuseli jsme nikam jezdit.
Také za námi přijel učitel Radek Chajda, který děti seznámil již podruhé, jak věda dovede být zajímavá a hravá.
Protože pan Chajda vystupuje se svými nápady i v televizi,
shlédli jsme jeho vtipné, tvořivé nápady i zde.
Březen byl zaměřen na přicházející Velikonoce, proto se
v hodinám hovořilo a tvořilo vše co souviselo s těmito jarními svátky. Na závěr jsme navštívili zámek v Náměšti na
Hané, kde děti v programu Velikonoce na zámku vytvořily
drobnosti na toto téma, seznámily se s tradicemi, řemesly
a výrobky vázané k tomuto období. V březnu proběhla na
škole recitační soutěž a děti ze všech ročníků se předvedly,
jak se umí básničku naučit a přednést. Ti nejlepší se zúčastnili
v Náměšti na Hané „Dne poezie“, který pořádal Region
Haná.
S příchodem jara již plánujeme další aktivity. Začátkem
dubna se uskuteční Andersenova noc, na kterou se děti těší
každoročně, protože kdy se jim podaří strávit ve škole zábavný večer a celou noc? Také pořádáme spolu s obcí sběr starého papíru ve všech částech obce. Tato akce je pro nás velmi
důležitá, protože tímto získává škola finanční příspěvek,
který používáme na aktivity, odměny, cestovné a jiné dary
pro děti.
Již máme naplánované výlety na červen. 1. a 2. třída pojede
do Olomouce na Pevnost poznání a aktivně se zapojí do bádání a poznávání z doby kamenné. Třetí až pátá třída si zkusí
prolézt lanové centrum Veverák na Svatém kopečku a projde
si Muzeum času ve Šternberku.
Koncem školního roku se uskuteční oblíbený orientační
závod družstev a ve spolupráci se školou Loučany a doufám
i s náměšťskou školou odstartujeme sportovní klání Atletický
trojboj.
Jsme již natěšeni na delší a teplejší dny. Jaro, které už
k nám zavítalo, nám sice hlásí, že je tady, ale nám stejně rychle uteče, tak jak nám utíká celý školní rok. Vychutnejme si
tedy tu krásu probouzení přírody, radosti lidí z teplých dní,
štěstí z potkávání milých přátel, známých i neznámých.
Zastavme se a vnímejme…
Za pedagogický sbor Mgr. Iva Psotová
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání obecního zpravodaje jste se dozvěděli o činnosti okrsku
č. 5 Drahanovice a všech jeho Sborů
dobrovolných hasičů z Drahanovic,
Ludéřova, Střížova a Lhoty pod
Kosířem za období od srpna do prosince
2015. V krátkosti vás teď seznámím
s činností našich dobrovolných hasičů
od ledna do března 2016.
Ve všech čtyřech Sborech okrsku č. 5
Drahanovice proběhly v průběhu měsíce ledna 2016 řádné Výroční valné
hromady. Byla vyhodnocena celoroční
činnost za rok 2015 a vytyčeny nové
zajímavé úkoly pro rok 2016. Do konce
měsíce ledna 2015 proběhly ve všech
hasičských zbrojnicích v Drahanovicích, Ludéřově, Střížově a na Lhotě
pod Kosířem řádné inventarizace obecního majetku. Požadavky velitelů na
dovybavení zásahových jednotek byly
řádně zpracovány a začleněny do letošního obecního rozpočtu. Obec Drahanovice požádala v souladu s pravidly
poskytování příspěvku na vybavení
zásahových jednotek o dotaci na dovybavení zásahové jednotky SDH Drahanovice z rozpočtu Olomouckého
kraje. Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu olomouckého kraje
doznala v letošním roce řadu změn.
V rámci těchto pravidel bylo možné
požádat v rámci našeho okrsku o dotaci
pouze na pořízení 4 ks zásahových
obleků PATRIOT v ceně 50.000,-Kč.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti
v jednotlivých Sborech :
První Výroční valnou hromadou
roku 2016 v okrsku č. 5 Drahanovice
byla VVH SDH Střížov, která se konala
15. 1. 2016. Tradiční, v pořadí již XIII.
hasičský ples věnovaný ženám k MDŽ
pořádal SDH Střížov v sále KD Střížov
dne 5. března 2016. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina „Galaxy“.
Přestávky vyplnil doprovodný program
dětí, sestavený z krásného vystoupení
skupiny TRIPS pod záštitou DDM
Litovel a vedením paní Mgr. Miroslavy
Grulichové. K slavnostní výzdobě sálu
a úspěchu této společenské akce přispěla i klasická a ruličková tombola. Na
závěr plesu si mohly dámy odnést krásné petrklíče, které sloužily jako součást
výzdoby stolů. V průběhu měsíce března 2016 členové SDH Střížov provedli
vykácení 6 ks havarijních topolů v parčíku za kulturním domem ve Střížově.
Další Výroční valná hromada v našem okrsku se konala dne 16. ledna
2015 v Kulturním domě v Ludéřově.
SDH Ludéřov zrekapituloval svou
bohatou činnost za rok 2015. Dne 22.
ledna 2016 Sbor pořádal v sále KD
Ludéřov hasičský ples s hudební skupi-

nou „Galaxy“. Členové Sboru se v březnu 2016 zúčastnili hasičského plesu ve
Střížově a 2. plesu Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
Olomouc, konaného v Olomouci 19. 3.
2016. Brigády byly zaměřeny na řezání
dřeva a přípravu na letní sezónu. V současné době probíhá příprava na Oslavu
patrona hasičů sv. Floriána, která se
uskuteční dne 7. 5. 2016 v Ludéřově.
Výroční valná hromada SDH Lhota
pod Kosířem se konala 23. 1. 2016. Členové Sboru se zúčastnili hasičských
plesů v Čechovicích, Hněvotíně a ve
Střížově. V sobotu 26. března 2016
Sbor pořádal velikonoční tvoření pro
děti s velikonoční nadílkou.
Poslední Výroční valná hromada
v okrsku č. 5 Drahanovice se konala
v Drahanovicích 30. ledna 2016 na sále
p. Marka Kryla u Černé věže. SDH
Drahanovice zrekapituloval svoji činnost za rok 2015 a vytyčil si nové úkoly
na rok 2016, mezi které bezesporu patří
další zvelebení hasičského areálu za
kapličkou v Drahanovicích. Na Velký
pátek 25. 3. 2016 uskutečnili drahanovští hasiči v pořadí již druhý výšlap na
„Hanácké Mont Blank“.
Vyvrcholením letošních Výročních
valných hromad byla VVH okrsku č. 5
Drahanovice, konaná dne 15. února
2016 v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Drahanovicích. Poděkování
patří Obci Drahanovice za poskytnutí
prostor k jednání, výboru okrsku č. 5
Drahanovice a SDH Drahanovice za
letošní zajištění naší okrskové VVH.
Jednání se za hosty zúčastnili: místostarosta obce Drahanovice p. Miloš
Korhoň, za Okresní sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v Olomouci
člen Výkonného výboru OSH Olomouc
br. Mgr. Alois Švancara, starosta 19.
okrsku Čechy pod Kosířem br. Milan
Vyroubal, starosta Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska v
Prostějově br. Jan Brabec a dále pozvaní hosté a delegáti všech 4 Sborů okrsku
č.5 Drahanovice z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a Lhoty pod Kosířem.
Zrekapitulovali jsme naši činnost za
rok 2015 a vytyčili jsme si nové cíle pro
rok 2016.
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem krásné jarní dny, radost
z dobře vykonané práce na zahrádce
protkanou vůní líbezných květů stromů

a keřů, včelami dostatečně opylených
pro nadcházející bohatou úrodu. Současně si vás dovoluji pozvat na zajímavé akce, které budou naši hasiči a hasiči
okrsku č. 19 Těšetice v době od dubna
do srpna 2016 pořádat:
l
30.4. 2016 dopoledne - hřiště v Ratajích – koná se Okrskové kolo v požárním sportu, tentokrát jej pořádá okrsek
č. 19 Těšetice.
l
30. 4. 2016 odpoledne – SDH Drahanovice pořádá novodobou tradici
„Stavění máje“
l
7. 5. 2016 – Tradiční oslava svátku
sv. Floriána v Ludéřově. Nedílnou součástí této akce bude tradiční, již XX.
ročník oblíbené hasičské soutěže „O
putovní pohár sv. Floriána, patrona
hasičů”.
l
6. 5. – 8. 5. 2016 – Na Lhotě se uskuteční tradiční „Lhotecké hody“
l
28. 5. 2016 – SDH Drahanovice pořádá akci „Kácení máje“
l
3. 7. 2016 – SDH Střížov pořádá již
XVIII. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár sv. Martina, patrona
Střížova“.
l
30. 7. 2016 dopoledne – Okrsek č.
19 Těšetice pořádá na rozhledně na
Velkém Kosíři soutěž jednotlivců
s překážkami v disciplíně „Výběh na
rozhlednu“
l
30. 7. 2016 – SDH Střížov pořádá
tradiční GRILPÁRTY
l
13. 8. 2016 – SDH Drahanovice pořádá v hasičském areálu „Za kapličkou“
hasičskou soutěž „O putovní pohár
starosty obce Drahanovice“.
Těším se na setkání s vámi na výše
uvedených akcích. S hasičským heslem
našich předků: „Bohu ke cti, vlasti ku
prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
br. Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice

Přátelé běhu,
sportu
a pestrého života
v Drahanovicích
Pokud se mezi vámi nachází
někdo, kdo má chuť pomoci
dobré věci, má čas dopoledne v
sobotu 3. září, sháním 3 – 5
nových, ochotných lidí na trať,
aby závodníci nezabloudili. Budu
velmi rád, když se přihlásíte u mě
nebo necháte na sebe kontakt
kdykoli na Obecním úřadě.
Miloš Korhoň,
organizátor Kosiřskyho žiganca
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Barokní sýpka Ludéřov
Spolek U nás zahájil v tomto roce druhou desítku své činnosti a již 5 roků se
v Barokní sýpce pořádají různé kulturní
akce.
V zimním období proběhla cestovatelská přednáška Na věky tu přece nejsme,
Košt slivovice, kde bylo možné ochutnat 26 vzorků různých pálenek.
Velikonoční období - Zelený čtvrtek byl
ve znamení zdobení vajíček a pletení
pomlázek. V tento den navštívily dopoledne sýpku děti z mateřské školy
Drahanovice a Ludéřov. Byl zde pro ně
připraven program kterým je provázela
Bílá paní.
Na fotografie z uskutečněných akcí se
můžete podívat na: www.luderov.cz

Na letošní sezonu se připravují
výstavy:
Zkameněliny - archiv života, ve spolupráci s RNDr. Vladimírou Jaškovou
z Muzea v Prostějově.
Vyšívané obrazy evropských malířů dílo šikovných rukou paní Libuše
Němcové z Nivy.
Taková malá premiéra bude Výstava
mladých umělců, kde se svými kresbami představí tři dívky, které žijí v našem
okolí. Jsou to Klára Psotová ze Střížova, Karin Čecháčková z Ludéřova
a Hana Dopitová z Loučan.
Barokní sýpku a výstavy si budou moci
návštěvníci prohlédnou každou neděli
odpoledne od 1. května do 25. září.
Zdeňka Žáková

Jarní část sezóny začíná
Zimní období je pro sportovce zejména fotbalisty nejméně
oblíbeným obdobím roku. I v našem oddíle probíhala tvrdá
zimní příprava. Trénovalo se na různých umělých površích,
v tělocvičnách i venku. V rámci přípravy sehráli naši muži
čtyři utkání vesměs se soupeři z vyšších tříd, s Haňovicemi
0:14, s Jesencem 1:5, s Drahlovem 2:0 a s Otinovsí 2:5. Po
těchto přípravných utkáních věříme, že v jarní části se nebude
opakovat situace z předchozích dvou let, kdy výsledky byly
katastrofální. I letos musíme konstatovat, že přístup některých hráčů neodpovídá jejich tužbám o postupu do vyšší
soutěže. Na jarní část soutěží se připravují i mladší a starší
žáci a zatím mimo soutěže mladší benjamínci. I přes zimní
období pokračovalo cvičení našich žen Čchi-kung v tělocvičně základní školy.
27. února proběhl „Sokolský ples“ na sále „U Černé věže“,
v neděli jsme pro dětí uspořádali „Dětský karneval“. Obě tyto
akce se vydařily jak po stránce kulturní tak i po stránce
finanční. Proběhlo i několik brigád na dokončení napojení na
kanalizační síť obce, úpravy v areálu a na vybavení kiosku
novým nábytkem.
Začátek roku je obdobím žádostí o dotace. V letošním roce

jsme zatím uspěli se žádostí u KÚ Olomouckého kraje i se
žádostí u Ministerstva školství. Nejsou to sice nijak závratné
částky, ale přesto nám velice pomohou k naší činnosti.
Věříme, že rok 2016 bude pro sportovce i návštěvníky
našeho areálu rokem úspěšným nejen po sportovní stránce,
ale i relaxací a odpočinkem v příjemném prostředí.
Jaromír Ostrý

Rozlosování muži jaro 2016
kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

datum
27.3. ne
3.4. ne
10.4. ne
16.4. so
23.4. so
1.5. ne
8.5. ne
15.5. ne
22.5. ne
29.5. ne
5.6. ne
12.6. ne

čas
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
15:30
13:30
15:30
16:30
15:30
10:15
15:30

domácí
Drahanovice
Mladeč
Drahanovice
Lužice
Nedvězí
Drahanovice
Moravský Beroun
Drahanovice
Velký Újezd
Drahanovice
Hlubočky
Drahanovice

Střípky z dějin obce
Minule jsme si na tomto místě pověděli o povinnostech drahanovických
usedlíků k jejich vrchnosti a o následném sporu ohledně peněžních platů.
Vztahy nebyly příliš dobré ani mezi
poddanými a správcem Františkem Fi-

hosté
Nová Hradečná
Drahanovice
Bouzov
Drahanovice
drahanovice
Náměšť na Hané
Drahanovice
Těšetice
Drahanovice
Majetín
Drahanovice
Bohuňovice

scherem, který zastupoval zájmy vrchnosti. Roku 1787 se vyhrotil spor mezi
správcem a poddanými. Obec, zastoupená rychtářem Antonínem Tesařem
a starostou Jiřím Krautilem, si stěžovala
u krajského hejtmanství ve třech zásadních bodech.
Prvním důvodem bylo rozšíření

sraz/odjezd

výsledek
1:1
1:5

14:30
14:45
11:00
14:00
8:30

zdejší dominikální (panské) kovárny
(tehdy na místě dnešních čísel 74 a 75).
Kovář při stavbě další místnosti a stodoly zabral půdu, kterou obec označovala
za svou a ze které si brala libovolně dřevo. Vedle toho také oplotil pozemky, jež
drahanovičtí poddaní využívali jako hliníky (těžili zde hlínu). Obec také vlast-
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nila patent, podle kterého již vrchnost
neměla zřizovat ve vsi další kovárny.
Podle ní se patent vztahoval i na tento
případ. František Fischer jeho existenci
přiznal, ale odmítl, že byl porušen, šlo
totiž pouze o zvětšení současné kovárny. Zároveň také uvedl, že pozemky,
které kovář zabral, náleží vrchnosti
a nikoliv obci nebo některému z poddaných. Vyšetřovací komise následně, po
přeměření pozemků, stížnost obce
odmítla.
V druhém bodě obec požadovala
kopec Horku, jehož část měla ve vlastnictví, a panský les nad ním ke svému
užívání. Poddaní totiž měli právo pást
rohatý dobytek na vrchnostenských pastviskách a ve vysokokmenných lesích,
což jim vrchnost roku 1780 zakázala,
protože dobytek poddaným utíkal
a devastoval panské polnosti. Podobný
problém představovala pastva v prostorech části obce dnes zvané Rybníček.
Zde také dříve stával rybník, který byl
zrušen a poddaní tohle místo využívali
jednak jako hliník jednak jako pastviště.
Sama obec však nevěděla, jestli je majitelem této části katastru. Požadavek
pastvy na kopci Horce byl ze strany
obce novinkou. Správce František
Fischer tvrdil, že se jedná pouze o skalnatý kopec, který není pro pastvu vhodný a ani jedna strana ho dosud pro tento
účel neužívala ani se o něj nepřela.
Vrchnost se bránila argumentem, že
poddaným povolovala sekat na vrchnostenských pastviskách trávu a nosit
zelené dobytku do chléva.
Podle rozhodnutí komise neměla
vrchnost obci nikde zadržovat slíbenou
pastvu a poddaní měli naopak dodržovat lesní řád, hlídat dobytek, aby neničil
panská pole a v neposlední řadě také
vzorně platit za pastvu a vykonávat
roboty. Co se kopce Horky týče, komisi
se nezdálo, že by vrchnost poddaným
nějakým způsobem bránila v jeho využívání. Vlastnictvím bývalého rybníku
a pastvisek kolem něho se komise nezabývala. O případném pokračování konfliktu nejsme vůbec informováni. Na
mapě indikační skici z roku 1833 je
pastviště kolem Rybníčku označené
jako obecní včetně zbytku tohoto rybníku. Kopec Horka rozdělený na vrchnostenskou a obecní část je zde zaznačen
jako pastviště, takže skutečně se zde
následně páslo.
Další spor, o němž se z písemných
pramenů dozvídáme, se může jevit jako
banální. Vrchnost roku 1822 vysázela
ovocné stromy na meze mezi své polnosti a role tří sedláků Tomáše Dostála,
Matyáše Bokuwky a Ignáce Řeznička.
Těmto se počin vrchnosti nelíbil, a když
se svými stížnostmi neuspěli u tehdejšího správce Göbela, stěžovali si u první
soudní instance na magistrátu v Pro-
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stějově, kde byla jejich námitka zamítnuta. Sedláci se ale cítili velice poškozeni a odvolali se ke krajskému úřadu
do Olomouce. Sedláci argumentovali
tím, že meze jsou společným majetkem
obou sousedů a žádný je nemůže měnit
bez jejich souhlasu. Vrchnost naopak
tvrdila, že původní mez byla zaorána
a nově vzniklá se utvořila ryze na vrchnostenském poli, aby zde mohly být
vysázeny ovocné stromy. Krajský úřad
dal poddaným za pravdu a přikázal
vrchnosti ovocné stromy vykopat.
Vrchnost se s tímto rozhodnutím nechtěla smířit a odvolala se k zemskému
guberniu se slovy o případné velké
škodě, protože stromy již nejdou přesadit. Zemské gubernium dalo za pravdu
krajskému úřadu roku 1827 a definitivně potvrdilo nutnost stromy vykopat.
Těžko říct, jak moc mohla sadba stromů
zmíněné sedláky poškodit (když byla
vysázena ze severní strany), avšak daný
fakt, že se rozhodli investovat několik
zlatých do zmíněné pře a zároveň se obě
strany nedokázaly domluvit na smírném
řešení, nepochybně svědčí o nepříliš
dobrých vztazích mezi vrchnostenskou
správou a minimálně těmito třemi poddanými. Na druhou stranu takové chování bylo v této době na vesnici běžné
a s podobnými spory se setkáme téměř
všude, takže z toho nemůžeme vyvozovat nějaké závěry.
O tom, že ani mezi členy respektive
vrstvami vesnické společnosti nebyly
vztahy ideální, nás informuje druhý
marginální spor, o kterém jsme zpraveni. Drahanovičtí sedláci odmítali povolit zdejším zahradníkům pastvu na
obecních pastvinách na kopci Horce,
o kterém jsem se zmínil výše. Důvodem
patrně bylo, že obecní pastoušku finančně dotovali pouze sedláci. Domnívám
se, že vedle toho mohla být dalším
důvodem jistá nadřazenost sedláků,
kteří často považovali obec výlučně za
svou organizaci. V tomto případě se
podařilo problém vyřešit na nejnižší
soudní instanci – u justiciára v Čechách
pod Kosířem. V roce 1843 podali
zahradníci stížnost a prostřednictvím
Ignáce Navrátila si najali právníka
JUDr. Dietricha. Až tak vysokou cenu
pro ně mělo dříve správcem tolik
vysmívané pastvisko na Horce. Obě
sporné strany se v Čechách o rok později dohodly, že práva pastvy budou bez
omezení využívat také zahradníci. Plat
určený pro zdejšího pasáka měl být do
budoucna rozdělen na 40 dílů, přičemž
24 jich uhradí sedláci a 16 zahradníci.
Od konce 18. století zažily Drahanovice podobně jako jiné vesnice populační boom. Zatímco počet selských
a zahradnických usedlostí zůstával od
poloviny 18. století neměnný (tedy
12+16), kvantum domkařů rychle
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narostlo. Z původních 14 domkařů,
o kterých víme z poloviny 18. století,
přibyl v roce 1775 dům vysloužilého
vojáka Antonína Böhma. Po tomto datu
pak až do roku 1833 bylo vystavěno
celých 26 domů. Většina z nich (17)
vznikla na dominikální půdě, devět pak
na půdě obecní nebo rustikální (selské).
U těchto domů lze zjistit na základě
zápisů v pozemkové knize jejich přesná
doba vzniku. V obci tímto početně
mimořádně narostla sociálně nejnižší
vrstva obyvatel. Projevilo se to také na
celkovém počtu obyvatel. Zatímco
v roce 1792 měla vesnice 400 obyvatel,
roku 1847 zde žilo již 543 obyvatel.
Obyvatelstvo zůstávalo české. Porovnáme-li indikační skicu a soupis vyhotovený na základě informací v urbariální
fassi a pozemkových knihách, můžeme
v jakýchsi „dějinách osídlení“ obce
dojít až do poloviny 18. století, dál se
bohužel nedostaneme. Je patrné, že
nejstarší část intravilánu obce je ulice
vedoucí na jih od bývalého kulturního
domu (dnes č. 91) směrem k bývalé
tvrzi. Není bez zajímavosti, že deset
z 12 sedláků mělo své usedlosti na levé
straně směrem od č. 91 ke dvoru.
Důvod takového rozložení není znám.
Domnívám se, že může souviset s případnou neúrodnou půdou na druhé
straně katastru. Zahradníci měli, až na
jednoho, své usedlosti na obou stranách
zmíněné ulice i na levé straně ulice nad
dvorem (nad dnešním č. 41). Domkaři
stavěli svá stavení prakticky kdekoliv,
avšak vyloženě „domkařské“ byly čtvrti
Chaloupky (č. 82, 106…), Na Nové
a ulice začínající pravotočivou zatáčkou
na úrovni bývalé tvrze směrem na
Čechy pod Kosířem (od č. 135 na jihozápad). Poslední dvě jmenované části
postupně narůstaly, jak dokazují dobové
mapy.
Události roku 1848 zapříčinily konec
poddanství a zrušení robot či jiných
povinností, které měli poddaní k vrchnosti. Obec díky tomu získává skutečnou samosprávu a může si o řadě záležitostí rozhodovat sama bez ohledu na
vrchnost. Konec poddanství ale neznamená přerušení kontaktů s rodem
Sylva-Taroucců. Panský dvůr v Drahanovicích totiž zůstával v jejich držení
a v roce 1861 k němu přibyl, díky úsilí
Augusta Sylva-Tarouccy, také cukrovar.
Ten nepochybně změnil život zdejších
obyvatel, protože jim zajistil odbyt pro
cukrovou řepu, kterou pěstovali, a také
mnohým z nich dal práci přímo v továrně. Především díky cukrovaru byly
Drahanovice roku 1881 napojeny na
železniční dráhu. Důležitost obce díky
cukrovaru také nepochybně vzrostla,
avšak to jsou již témata, která budou
muset být zhodnocena v budoucnu.
Roman Paulo ml.

Strana 12

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Duben 2016

Koupím dům se zahradou nebo chalupu.
Děkuji. Tel.: 732 755 910.
Co nevidět bude zahájena i grilovací sezóna, tady je
inspirace pro přípravu vepřového masa.
Tekutá marináda maso ochutí, ale nezůstává po vyjmutí
na mase a nemůže se tak při grilování připalovat. Proto
grilovací marinády připravujeme většinou z následujících tekutin:
l
olejová marináda: Základem je dobrý stolní olej, do
kterého přidáme citronovou šťávu, sůl a vybrané koření. Na grilování je již připravena řada různých kořenících směsí, takže si z nich vybereme nebo připravíme
vlastní směs.
l
pivní marináda: Přidáváme jen sůl a opět vybrané
koření.
l
vinná marináda: Postupujeme podobně jako u piva,
přidáme sůl a koření.
l
jogurtová marináda: Přidáváme citronovou šťávu,
sůl a koření.
l
jiné marinády: Jako základ můžeme použít i rajskou
šťávu, vývar s trochou destilátu nebo ovocný či zeleninový mošt.
Tvarohová buchta
500g polohrubá mouka, 200g moučkový cukr, 1 hera,
1 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva
Náplň: 2 tvarohy-kostka, 1 vejce, 150 g moučkového
cukru, 1 vanilkový cukr, 3-4dcl mléka
Ze surovin vymícháme těsto. Konzistence je jako
posýpka.
½ těsta rozprostřeme na plech s pečicím papírem, zalijeme náplní, na kterou můžeme přidat ovoce(ale nemusíme) a zasypeme zbytkem těsta. Pečeme v troubě
180⁰C cca 20 minut.

