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Přiloženou Smlouvu na odvádění odpadních vod (2x) + dotazník (1x) vyplňte, podepište a vše
vraťte na obecní úřad Drahanovice do 30. 9. 2016.
Jedno vyhotovení po té podepíše p. starosta a bude Vám vráceno zpět poštou.

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím koncem
letních měsíců a doufám, že jste všichni
na dovolených načerpali nové síly do
dalšího období.
Na tomto místě našeho zpravodaje
jste v posledním období informováni
o stavu naší největší stavby a to splaškové kanalizace. Tato stavba byla prakticky ke dni 30. 7. 2016 ukončena a
čistírna odpadních vod byla po více jak
ročním zkušebním provozu pracovníky
odboru vodního hospodářství magistrátu města Olomouce uvedena do trvalého provozu. ČOV během zkušebního
provozu a to hlavně pravidelným odběrem vzorků vypouštěných odpadních
vod dokázala plnit i podmínky nastavené pro trvalý provoz, které jsou ještě
přísnější. Tak mohlo dojít k ukončení
zkušebního provozu. Během zkušebního provozu se zjistilo, že někteří majitelé nemovitostí napojili do splaškové
kanalizace i část dešťové kanalizace a
tím nejen že nedodrželi podmínky
územního souhlasu vydaného stavebním úřadem v Náměšti na Hané, ale
hlavně způsobili problémy na již zmiňované čistírně odpadních vod, kde
došlo k přeplnění a částečnému úhynu
bakterií. Z tohoto důvodu musí obec
v následném období provést kontrolu
připojení a to obarveným plynem, který
odhalí tyto hříšníky. Poděkování patří
všem, kteří nehledali zbytečné problémy a právě bez nich svoje nemovitosti
na kanalizaci napojili a už bez problémů jsou vaše vody odváděny, vyčištěny
a vráceny v pořádku naší přírodě. Snad
o to nám všem odpovědným v tomto
případě šlo nebo nééé? Skutečnost je
taková, že po poslední výzvě k napojení zůstaly nenapojeny opravdu jen

nemovitosti neobydlené, v pozůstalosti,
exekuci apod. Věřím, že i těch pár, kteří
by se měli ještě napojit tak učiní co
nejdříve. Společně s dnešním vydáním
zpravodaje jste obdrželi smlouvy
o vypouštění odpadních vod. Bude
třeba vše nastudovat vyplnit a odevzdat
a tím smlouvu uzavřít. Zastupitelstvo
obce přijalo moji nabídku, aby ještě pro
rok 2016 nebylo stočné vybíráno po
novu. Ukončením zkušebního provozu
je možné vše zhodnotit, spočítat. Podle
finanční analýzy naší stavby, schválené
Operačním programem životního prostředí Miministerstva životního prostředí, je stočné na rok 2017 stanoveno
částkou 39,22 + - 10% + DPH tj cca
40,50 Kč. Tato částka bude za rok 2017
již vybírána podle uzavřených smluv
a vyplněných dotazníků až v roce 2018.
Správa silnic Olomouckého kraje
přebrala všechny komunikace v jejím
vlastnictví po ukončení prací znovu do
své správy. Po konstruktivním jednání
na Krajském úřadě odboru dopravy je
k dnešnímu dni zajištěna projektová
dokumentace k provedení oprav průtahů obcí Ústín, Rataje, Drahanovice a
Ludéřov. Ukončení této náročné investiční akce je naplánováno na listopad

2017. I my jako obec jsme projektově,
tak finančně připraveni a společně
s opravou silnice proběhne výstavba
chodníků a parkovacích zálivů. Toto se
jedná o silnici II/448. Následně byla
podána žádost na vedení Olomouckého
kraje o generální opravu průtahu obcí
silnic III/44812 a III/44813 a v tomto
nám byla přislíbena podpora už z toho
důvodu, že Olomoucký kraj spravuje
zámek v Čechách pod Kosířem a už
jenom silnice přes Drahanovice není
opravena. Obec má vypsanou soutěž na
výběr projekční společnosti, která bude
zpracovávat projekt chodníků a zálivů
v celé zbylé části obce, který bude
hotov do 30. 4. 2017. Tak budeme připraveni kdykoliv práce společně s Olomouckým krajem zahájit. Tím si ale
nemůžeme říct ,,s kanalizací hotovo“.
Je zde ještě část obce Lhota, která
zatím napojena není. V této chvíli jsou
zpracovány dvě varianty – jedna napojení na ČOV Drahanovice a druhá
vlastní malá ČOV ve Lhotě. Probíhají
jednání na krajském úřadě a zastupitelstvo obce bude do konce roku rozhodovat o té výhodnější. A ještě ke kanalizaci, jak víte probíhá celkem úspěšně prodej pozemků na stavbu rodinných

Zahájení výstavby rodinných domů ”Za kapličkou”
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domů v lokalitě ,,Za kapličkou“. Aby
stavebníci, naši noví spoluobčané nemuseli stavět žumpy, je velkou snahou
vybudovat i v této lokalitě splaškovou
kanalizaci. Je podepsaná smlouva
o dílo se společností LXM Group a.s.
z Šenova, která již práce zahájila
a hotovo bude do 10. 11. 2016. Celkové
náklady 3,5 milionu korun.
Nyní informaci o prodeji pozemků
v této lokalitě: prodány a peníze na účtu
obce jsou za čtyři parcely v hodnotě 3,5
milionu korun, v červnu na zasedání
zastupitelstva obce bylo schváleno
k prodeji pět parcel v hodnotě
4.750.000,- Kč. Další zájemci mě každodenně kontaktují a předpokládám
v září další prodej nejméně pěti parcel.
Ještě jednou ke kanalizacím tentokrát
k dešťové. Ve výběrovém řízení byla
vybrána jako nejvýhodnější nabídka
společnosti Krazzer s.r.o., která za
částku 215.985,- Kč vyčistí dešťovou
kanalizaci v Drahanovicích.
Také vodovod si zaslouží naši pozornost a v letošním roce dojde k napojení
pomocného vrtu HVD3 na vodojem.

Projektovou dokumentaci máme a bylo
požádáno o stavební povolení. Dále je
počítáno s opravou některých místních
komunikací a to u nádraží, kolem kostela a školy v Drahanovicích a ke kravínu v Ludéřově. Dosti velkou, ale pro
obec potřebnou investicí bude generální oprava kulturního domu v Ludéřově.
Je zpracovaná projektová dokumentace. Po zajištění potřebného povolení
a výběru dodavatele začnou vlastní
práce. Na všechny investiční akce se
vedení obce vždy snaží a upřednostňuje
zajištění dotací. Nebude tomu jinak ani
v těchto uvedených případech. O dotaci
bylo požádáno i v případě revitalizace
zeleně v naší obci, kdy byla zpracovaná
projektová dokumentace a požádáno
o dotaci na intravilán obcí Ludéřov,
Kníničky a Střížov dále o extravilán
všech obcí a je zpracováván projekt
intravilánu obcí Drahanovice a Lhota.
I zde bude požádáno o dotaci. Všechny
tyto projekty směřují k zajištění omlazení veškeré zeleně ve všech částech
obce.
Jak jste si určitě všimli, obec zakou-

pila nové dopravní vozidlo Dacia
Dokker za cenu 235.000,-Kč pro pracovní četu a i naše stařičká multikára se
dočkala generální opravy nákladem
450.000,- Kč. Během školních prázdnin
proběhlo i několik oprav ve škole
a školní kuchyni. Jsou nově natřená
okna na přístavbě školy a do vývařovny
byl nákladem 150.000,-Kč zakoupen
nový konvektomat.
S potěšením se dá konstatovat, že na
jednání zastupitelstva obce v červnu
letošního roku byl schválen nový územní plán, kdy práce na jeho konečné
podobě trvaly neuvěřitelných 4,5 roku.
Tolik vážení spoluobčané k větším
investicím naší obce a nyní mi dovolte
pozvat ty dříve narozené do areálu
u Černé věže na naše další setkání.
Letos nás pobaví paní Naďa Urbánková
a její kapela. No a kdo bude mít štěstí
něco vyhraje.
Na závěr přeji dětem dobré vykročení do nového školního roku a všem
ostatním co nejlepší zhodnocení nově
nabraných sil.
Ivo Richter starosta obce

Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů

Obecní úřad oznamuje,

v naší obci bude proveden v sobotu 8. října 2016.

že v níže uvedených
termínech bude vybírat
poplatek za stočné
za období 6/2015 – 6/2016

od
od
od

8.00
8.35
9.35

do
do
do

8.30
9.30
10.30

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

Kontejnery na bioodpad
ve všech obcích?
Ano či ne?
Neskrývám, že jsem proti. Ne vždy –
dle mého názoru – je totiž další služba
občanům vždy ku prospěchu. Předložím Vám své argumenty a budu velmi
rád, když mě (diskuzí, e-mailem i telefonem) kdokoli přesvědčí, že se mýlím.
Co nám kontejnery v obcích přinesou:
Rozhodně komfort v odkládání bioodpadu – část lidí přestane s pálením listí,
mokrých a tudíž zapáchajících a kouřících větví, s odkládáním nechtěného za
humna a do málo navštěvovaných míst.
Ano, to je jednoznačné pozitivum, které
bych uvítal i já. Ale za jakou cenu?

Velká část občanů si bude plést kontejner na bioodpad s kontejnerem na cokoli, čeho se chce zbavit. Vzhledem
k tomu, že bude muset být otevřen velkým otvorem (ne jako nyní, kdy se
snažíme kontejnery zamykat a nechat
otevřený jen malý otvor velikosti běžné
popelnice), brzy se v kontejnerech
setkáme se sedačkami, kuchyňskými
linkami či stavební sutí.
Mnozí budou do kontejneru dávat
i zbytky stravy v dobré víře, že je to
bioodpad. Tyto zbytky brzo zaregistrují
hlodavci, kteří se budou ke kontejnerům
a do kontejnerů snažit dostat. Jejich
zvýšená koncentrace bývá okamžitá.
Přichází na řadu zápach. Kdo si myslí,
že kompost nepáchne, má pravdu. Ale

Drahanovice,
kancelář
obecního úřadu

pondělí 19. 9.
08.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Ludéřov
úterý 20. 9.
místnost rozhlasu 14.40 – 15.15 hod.
Střížov
kulturní dům

čtvrtek 22. 9.
14.40 – 15.15 hod.

Lhota p/K
čtvrtek 15. 9.
místnost rozhlasu 14.40 – 15.15 hod.
to předpokládá, že tam budou JEN
kompostovatelné zbytky zeleně. Máme
jeden kontejner na rybníčku, snažíme se
kontrolovat, co do něj lidé dávají, a kdo
nevěří, ať si jde „povonět“.
S tím souvisí další problém, kam kontejner umístit? Kdo z vás by ho chtěl
mít v blízkosti svého bydlení ???
Posledním argumentem proti je cena.
Pořizovací cena kontejneru bývá kolem
30.000,- Kč. Jeho odvoz nebude jednoduchý, protože jakmile začne zapáchat,
každý, kdo se k němu třeba jen přiblíží,
si řekne – probůh, proč už ho neodvezou? A on bude zaplněn třeba jen
z poloviny. Jak z toho?
Já navrhuji jiné řešení:
Každý ať se zodpovědně o svůj biood-
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pad postará. Před několika lety obec
téměř rozdávala kompostéry různých
velikostí. Díky tučné dotaci jsme všichni mohli dostat kompostér v ceně asi
dva a půl tisíce za zlomkovou či symbolickou cenu – 200 Kč.
Do těchto kompostérů se vleze čerstvá
tráva z pozemku kolem 1000 m2 a za
čtrnáct dní se smrskne asi na třetinu.
Sám do něj házím veškerou trávu celý
rok. Vleze se do něj samozřejmě i podzimní listí. A je skvělé po zimě kompostér odklopit a žasnout nad nádher-
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nou zeminou, kterou vrátíte zpět do
zahrádky.
Ale co s větvemi? Ano, větve jsou malý
problém. Větve nezkompostujeme. Navrhuji koupit obecní, silný, profesionální drtič a ten poskytnout (oproti záloze)
každému obyvateli Drahanovických
obcí, který si o něj požádá. Také navrhuji za vydělané peníze z tříděného
odpadu investovat do nových kompostérů pro občany, opět samozřejmě za
zvýhodněných podmínek. Mimo to
bude stále k dispozici kontejner „Na

rybníčku“, jak nám to ukládá zákon.
Takže cokoli se nevejde do drtiče či
kompostéru, můžete odvézt tam.
Dnešní doba nahrává pohodlným řešením. Ale myslím si, že kontejnery
v obcích si nepomůžeme. Naopak, jsem
přesvědčen, že lepší cestou je vlastní
zodpovědnost.
Berte prosím tento článek jako pokus
o veřejnou diskusi. Těším se na vaše
reakce.
Tel.:777 884 271, milos@malirstvikk.cz
Miloš Korhoň, místostarosta.

Informace o činnosti Rady od března do konce července 2016
l
Rada obce schválila účetní uzávěrku
ZŠ a MŠ Drahanovice na rok 2015.
l
Rada obce odsouhlasila dodatek č. 2
ke smlouvě o nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě a provozování s M.I.S. Protivanov.
l
Výběr dodavatele na zpracování PD
„Obnova zeleně na veřejných plochách
v obci Drahanovice“.
Rada obce (na základě nejnižší nabídky) vybrala Ing. Karin Dienstbierovou,
Politických vězňů 1a, Olomouc – za
140.000,- Kč.
l
Rada obce souhlasí s nákupem nového vozidla Dacia DOKKER pro potřeby
údržby obce v ceně 214.900,- Kč bez
DPH a to v jedné splátce. Jde o navýšení oproti plánu (rozpočtu obce)
o 14.900,- Kč, ale auto je nové a záruka
5 let. Auto již bylo dodáno.
l
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci
a následná administrace projektu:
Obnova veřejné zeleně v Drahanovicích
I. etapa.
Vzhledem k nejnižší podané nabídce

Mikroregion KOSÍŘSKO jako dobrovolný svazek obcí začal vznikat
v roce 1999 vzájemnou dohodou a spoluprací devíti obcí Reginu HANÁ:
Lutína, Drahanovic, Slatinic, Těšetic,
Hněvotína, Slatinek, Luběnic, Olšan
u Prostějova a Ústína. Oficiální registrace proběhla koncem roku 2001 tehdy
ještě Okresním úřadem v Olomouci.
Téměř celý region se nachází v údolní nivě řeky Blaty západně od Olomouce a na sever od Prostějova.
Nadmořská výška obcí se pohybuje od
220 m n. m. v Lutíně až po 339 m n. m.
ve Lhotě pod Kosířem, jednou z částí
obce Drahanovice.
Nejvyšším bodem je Velký Kosíř
s nadmořskou výškou 442 m. Mikroregion má katastrální výměru 6.874 ha
a žije v něm téměř deset tisíc obyvatel.
V červenci t.r. se uskutečnilo setkání
starostů a zastupitelů členských obcí

rada vybrala firmu BM Asistent s.r.o.
za 86.500,- Kč bez DPH (104.665,s DPH).
l
Rada obce schvaluje závěrečný účet
obce 2015.
l
Výběr dodavatele zpracování projektové dokumentace „Revitalizace zeleně
na veřejných plochách v extravilánu
obce Drahanovice“.
Rada vybrala Ing. Dienstbierovou
s nejnižší nabídkou – 85.000,- Kč.
l
Výběr dodavatele na veřejnou zakázku – Obec Drahanovice – výstavba
splaškové kanalizace v lokalitě „Za
kapličkou“. Výběrová komise vybrala
firmu LXM Group a.s. ze Šenova s nejnižší nabídkou za cenu 3.506.580,- Kč
s DPH, rada vzala výsledek na vědomí.
l
Rada schválila Poradenství trvalého
provozu ČOV Drahanovice – firmu
Arko technology a.s. za 6.000,- Kč

/měsíc bez DPH.
l
Potvrzení výběru dodavatele kon-

vektomatu pro vývařovnu ZŠ Drahanovice.
Sevko Plus s.r.o. 149.677,- Kč vč. DPH
výběrová komise školy doporučuje
a zdůvodňuje Radě jako nejvýhodnější
tuto nabídku.
l
Rada vybrala stolářskou firmu Hloch
Karel – na výrobu tří kusů nových plakátovacích ploch včetně montáže za
37.560,- vč. DPH.
l
Rada obce rozhodla oslovit 3 firmy
s kompletní úpravou povrchů v lokalitě
U nádraží – Drahanovice a Ludéřov –
cesta ke kravínu.
l
Vyčištění potrubí kompletní dešťové
kanalizace v obci Drahanovice.
Rada obce vybrala firmu Krazzer s.r.o.
Šmakalova 206, Litovel za 215.985,Kč s DPH.

Vedení obce děkuje p. Romanu Paulovi ml. za všechny vyčerpávající
příspěvky o historii obce do minulých čísel zpravodaje.
u příležitosti patnácti let fungování
tohoto dobrovolného svazku obcí.
Setkání bylo ve Slatinkách a přímo na
Velkém Kosíři. Účastníci si připomněli
historii, zejména výstavbu rozhledny
a prohlédli si videa a fotografie. Právě

stavba rozhledny a její provoz byl a je
centrem dění celého mikroregionu
KOSÍŘSKO, ale nejen jeho.
Více informací o jednotlivých akcích
naleznete na www.kosirsko.cz.
Ing. Miroslav Mačák
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Čistírna odpadních vod
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s provozem čistírny odpadních vod,
která již víc jak rok zpracovává odpadní vody z našich
domácností. Koncem minulého měsíce skončil zkušební
provoz, proběhla kolaudace a stoková síť s čistírnou odpadních vod byly předány do užívání obce.
Během najíždění a zkušebního provozu se postupně spouštěly čerpací stanice a jednotlivé části technologie čistírny
odpadních vod. Čerpací stanice, kterých je na stokové síti
umístěno celkem 9 jsou plně automatické s dálkovým dohledem a ovládáním.
Technologie čistírny odpadních vod se skládá ze tří celků.
Vstupní objekt, kde se provádí hrubé předčištění a ze splaškové vody se odstraňují hrubé nečistoty. Dvě biologické linky,
kde probíhá hlavní proces čistění a odkud již odchází vyčištěná voda a usazený kal k dalšímu zpracování.
Třetí částí technologie je zpracování kalu ukládaného v kalojemu. To se provádí na lince kalolisu, ze které odchází odvodněný kal do kontejneru a ten se odváží ke konečné likvidaci.
Celá technologie čistírny je řízena počítačem a z větší části
pracuje v automatickém režimu s průběžným dolaďováním
parametrů. Odchylky z nastavených parametrů a poruchové
stavy jednotlivých částí technologie jsou zaznamenány
a odesílány formou SMS zpráv na telefon operátora.
Nyní bych uvedl některá data z provozu čistírny.
25. května 2015 byla spuštěna čerpací stanice na Nové, přes
kterou prochází všechna splašková voda ze stokové sítě
a začaly se plnit nádrže 1 linky.
7. června 2015 začala odtékat první vyčištěná voda do potoka
Zlatá stružka.
7. srpna 2015 byla spuštěna čerpací stanice Na Rybníčku,
kterou protéká větší část obce Drahanovice, Kníničky
a Ludéřov.

12. října byla uvedena do provozu technologie 2 linky.
20. října bylo uvedeno do provozu zbývajících 7 čerpacích
stanic.
3. února 2016 byla spuštěna třetí část technologie a to lisování kalu, které se provádí jednou za 10 až 14 dnů. Do konce
měsíce července bylo vytěženo 613 m3 stabilizovaného kalu
a z něj vylisováno 71t tuhého kalu.
Od počátku provozu čistírny bylo vyčištěno 43 335 m3 odpadních vod, například za měsíc červenec to dělá 4 351 m3,
denní průměr 140 m3.
Závěrem bych chtěl upozornit, že do odpadních vod nepatří
tuhé předměty, hadry, dětské pleny, kosmetické ubrousky
a kuchyňský odpad s větším obsahem tuků. Tyto předměty
nám způsobují občasné problémy na čerpacích stanicích a na
čerpadlech čistírny.
Při dodržování těchto zásad věřím, že čistírna odpadních vod
bude nám všem dobře sloužit dlouhá léta.
Josef Žák správce ČOV

Akce SPOZ:
24. 4. 2016 vítání občánků
–
–
–
–
–
–

Monika Burďáková, Střížov
Štěpánka Ambrozová, Střížov
Anna Kadlčíková, Kníničky
Valerie Hanusová, Ludéřov
Hana Šimůnková, Drahanovice
Adam Bartošek, Ludéřov

11. 6. 2016 zlatá svatba
Vladimíra a František Zbořilovi, Střížov

SPOZ obce Drahanovice srdečně zve občany

na XIII. Setkání seniorů pod Černou věží,
které se uskuteční v neděli 4. září 2016 v 15.00 hodin.
Vystoupí několikanásobná zlatá slavice

Naďa Urbánková se skupinou Bokomara.
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Obnova kamenného kříže
nad Ludéřovem s dotacemi Olomouckého kraje
Kamenný kříž se nachází za částí
obce Drahanovice – Ludéřov u silnice
do Laškova. Je vidět na rozlehlé pláni
zvané „Horní pole“ ze všech stran,
i když je z větší části schovaný pod
vzrostlými stromy.
Kříž pocházející z roku 1882 byl
silně pokryt mechy a lišejníky, trvale
provlhlý. Také se na kříži podepsala
eroze pískovcových částí, na kříži chyběla vrchní část kříže, reliéf Panny
Marie byl neodborně natřený stříbřenkou, písmo bylo vybledlé. Stav kříže
byl dlouhodobě neutěšený a volal po
opravě.
Jsem ráda, že mohu psát o tomto
stavu v minulém čase, protože v době,
kdy budete tyto řádky číst, bude kříž se
všemi svými ranami, chybami, bolestmi

již obnovený, opravený.
Snažíme se každý rok opravit nějakou památku, kterou nám zde předkové
zanechali. Samozřejmě chceme využít
dotací, které se nám nabízí. Po tři roky
jsme žádali Olomoucký kraj o finanční
prostředky z dotačního titulu č.2
„Obnova staveb drobné architektury
místního významu“ na tento kříž. Letos
naše prosby byly vyslyšeny a od
Olomouckého kraje jsme obdrželi dotaci 40% z celkových nákladů tedy
18.000,-Kč.
Práce na opravě kříže začala v červenci firma ORTECH z Čech pod
Kosířem. Termín dokončení oprav je do
30. 8. 2016.
Cílem žádosti o dotace byla záchrana
Boží muky, aby byla zachovaná tato

Černá věž
Turistická sezona na Černé věži je již ve své druhé polovině. Za tuto dobu k nám na výstavy i akce zavítalo k 30.
7. již 930 platících návštěvníků.
V infu na věži můžete zakoupit turistické suvenýry –
tur. vizitky, nálepky, známky a deníky, pohledy, publikace,
tužky, propisky, pastelky, zapalovače, keramické korbele,
hrnky, talířky, zvonečky, věžičky, svíčky a další výrobky.
Poohlédnutí za pohádkovou věží
V sobotu 21.5. začala akce na dětský den Pohádková
věž i ves se zvířátky. Za krásného slunečného počasí se
před 14 hodinou otevřela brána areálu u Černé věže a děti
mohly přicházet ke Krtečkovi, vyzvednout si hrací kartičku a pokračovat k ostatním zvířátkům a plnit s nimi různé
úkoly a dostávaly za ně malé odměny. V areálu u věže
balónkový papoušek vyráběl dětem podle jejich přání
zvířátka z balónků a tři šikovné malířky malovaly dětem
na obličej. Osvěžení zajistil Minipivovar Kosíř. Děti
mohly při pohádkové cestě navštívit již zmiňovaného
Krtečka, netopýry, pávy, prasátka, mravence a berušku,
pejska a kočičku, medvěda a vlka, šimpanze a gorilu, vlka
a zajíce, kosa a vránu, myši, lišku a veverku. Na hřišti TJ
sokola pokračovala akce dětským sportovním kláním,
diskotékou, volným vstupem dětí na skákací hrad, tombolou a výstavní a předváděcí akcí RC – Vzduchoplavci.
V tomto roce se počet přihlášených u Krtečka opět navýšil,
a to o 38 dětí oproti loňskému roku. Celkový počet 220
dětí nám udělal opravdu velkou radost a jsem ráda, že se
tato akce opět celkově vydařila. Návštěvníkům se velice
líbila a přijíždějí k nám i z dalekého okolí. Všem zúčastněným postavám – zvířátkům děkuji za spolupráci a těším se
na příští rok.
Od středy 3. srpna můžete navštívit v nejvyšším patře
věže nově instalovanou prodejní výstavu obrazů a bižuterie paní Heleny Pirohové.
Lucie Lichnovská

památka, která dříve stála na důležitém
bodě pro naše předky a byla vidět ze
všech stran.
Mgr. Iva Psotová, místostarostka obce
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Na začátek měsíce září připravujeme
především pro dospělé a starší děti divadelní představení výborného Loutkového divadla Starost z Prostějova.
Jedná se o představení kramářských
písní – Písně pohnutlivé i veselé v podání rodin Múzou políbených.
Hrát se bude v zahradě Galerie, pokud
bude ošklivo tak uvnitř. Těšte se, bude
se vám to líbit!

Navštívíte nás?
Od 1. června 2016 je otevřena
Galerie U Kalicha. Otevírací doba je ve
středu od 10 do 16 hodin, o víkendu
a svátcích od 10 do 17 hodin. Vstupné
je pro dospělé 20 Kč a snížené 10 Kč.
Děti do 6 let mají vstup zdarma.
Můžete si prohlédnout krásně opravený bývalý evangelický kostel na
Lázince, který znáte ještě ve velmi
zchátralém stavu. Dozvíte se o kazatelské stanici Českobratrské církve evangelické v Drahanovicích, stavbě kostela
a jeho nedávných opravách. Najdete
zde faksimile dokumentů vztahujících
se ke stavbě kostela a dalších nalezených při opravě střechy.
www.galerieukalicha.cz
Expozice je věnována rozhlednám
Se stavbou rozhledny na Kosíři se
seznámíte na projektech i fotografiích.
Pustíme vám dokument Příběh rozhled-
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ny Velký Kosíř. Vzpomíná i na původní
rozhlednu na Kosíři z roku 1927, která
byla roku 1939 stržena pro špatný stav.
Další část je věnována moravským
rozhlednám. Na mapě se můžete podívat, kde jsou umístěny a na panelech
uvidíte současné fotografie 28 rozhleden i s daty, popisy a zajímavostmi.

Školní ohlédnutí
Tak nám začaly prázdniny, na které se zejména děti, ale
i učitelé hodně těší. Zakončení roku, zejména červen, bývá
hodně náročný jak pro děti, tak i pro tu pedagogickou část.
Všechno se musí stihnout, dokončit, opravit co se dá, pokazit co se dá, zorganizovat, účastnit se, vyhrát, umět prohrát,
rozdat vše, co ještě zbývá, odměnit, pochválit, zavzpomínat,
rozloučit …
A pak se ohlédnout a zavzpomínat. O životě školy na
podzim a v zimě jsem informovala již v dubnovém zpravodaji a tak mi zbývá jen zhodnocení a ohlédnutí za tím školním rokem 2015/2016.
V minulém školním roce k nám chodilo 56 žáků. Snažili
jsme se pro děti zpestřit čas strávený ve škole jinými různými aktivitami, i když výuka byla na prvním místě.
Po celý rok jsme využívali a objednávali dotované mléko
z firmy Laktea a děti netrpělivě čekaly na pravidelné přísuny
ovoce a zeleniny z projektu Ovoce do škol. I v tomto školním roce jsme se s dětmi učili, jak pečovat o svůj chrup
v projektu Zdravé zuby.
Děti tradičně mohly navštěvovat odpolední kroužky, kde se
mohou zabývat činnostmi, které je baví
nebo se naučí něco nového. Nabídli jsme
dětem 4 kroužky – házenou, pohybové
hry, taneční kroužek a výtvarný kroužek.
Velmi dobré výsledky má i pobočka ZUŠ
Litovel ve hře na klavír či flétnu. Paní
učitelka Janečková pomáhala celý rok
i s přípravou hudebních vystoupení. Její
žáky jsme si mohli poslechnout na dvou
koncertech pořádané v Galerii U kalicha.
Abychom dokázali, že jsme škola,
která má šikovné a aktivní děti, zapojili
jsme se do různých soutěží a aktivit.
Aby rozjezd pro ty nejmenší žáčky
nebyl tak náhlý, zúčastnili se hned v září
žáci 1. a 2. ročníku programu mikroregionu Kosířsko S dráčkem na Kosíř, kde
poznávali okolní krajinu a krásné pro-

středí a samozřejmě si opekli nějakou tu dobrotu.
Každoroční recitační soutěž proběhla ve škole již začátkem března. Z jednotlivých kategorií postoupili tři nejlepší
recitátoři na Den poezie do Náměště na Hané pořádané
Regionem Haná. Byli to: za 2.–3. třídu K. Ježíková,
E. Lacigová, Š. Hausknecht. Za 4.–5. třídu postoupili N.
Frýbová, M. Koutný, K. Srovnalová. Ještě jsme poslali
zástupce 1. třídy J. Pilmajera, J. Klimča a L. Formanovou,
ať si zkusí „prkna co znamenají svět“. Tam byli vyhodnoceni nejlepší recitátoři ze škol Náměště na Hané, Loučan
a Drahanovic. Mezi ně patřil Ján Klimčo z 1. třídy, Eva
Lacigová ze 3. třídy a Martin Koutný z 5. třídy.
V rámci kroužku házené jsme jeli v květnu na turnaj do
Senice na Hané a tak nám přibyl do naší vitríny malý pohár,
jako ocenění za dobrou hru a účast. Tam se děti také účastnily soutěže v anglickém jazyce „Rainbow – meadow“.
Během roku se zapojujeme do výtvarných soutěží, které
jsou vyhlašovány různými organizacemi. A toho, že máme
výtvarně zdatné a šikovné děti si všimli i členové Sokola
Drahanovice a poprosili nás, jestli by nemohli naši výtvarníci namalovat zeď na hřišti. Proběhla rychlá domluva, děti si
namalovaly návrhy, obdrželi jsme barvy a v posledních
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dnech, kdy sluníčko svítilo nejvíc a na hřišti probíhaly různé
soutěže, se malovalo, vylepšovalo a dokončovalo. Práce se
dětem povedla a doufejme, že jejich malby vydrží a budou
jim připomínat dobu, kdy navštěvovaly naši školu.
Žáci jsou již zvyklí, že ve škole třídíme odpad. Sběr papíru se stal celoroční soutěží, kdo nasbírá nejvíc a na závěr
roku jsou ti nejlepší odměněni. Každý rok jsme přihlášeni
do soutěže „Nakrmte svého Plastožrouta“. Děti nosí plastová víčka, roztřídí je podle barev do připravených kontejnerů
a na závěr roku je odvezeme do sběrny a získáme menší
finanční obnos. My děkujeme všem, kdo přispěl aspoň
trochou ať už papíru, či plastových víček, protože tak
naučíme děti hospodařit, třídit odpad a odměnou jsou
i vychované děti, kterým není lhostejné, v jakém prostředí
žijeme.
Každý rok navštěvujeme Sluňákov v Horce nad
Moravou. A Sluňákov je místo, kam děti rády jezdí a prohlubují si poznatky o ekologii. Žáci 1. – 2. třídy byli na výukovém programu „Zimní přírodou“. Sledovali stopy zvěře a
všímali si změn v přírodě podle ročních období.
3. – 5. ročník si vybral zajímavé téma: „Po stopách olomouckých popelářů, zajímalo je jak a kudy putuje odpad,
než se dostane na třídící linku.
Celá škola si v dubnu vyjela do Moravského divadla
v Olomouci na baletní představení Broučci. Tradičně nás
navštívila hudební skupina Marbo, se kterou si děti rády
zazpívaly. Ve škole jsme také shlédli divadelní představení
s tradičními nebo vzdělávacími, veselými tématy jako byl
Život se psem, který učil, jak se chovat ke čtyřnohým kamarádům a co dělat v případě napadení neznámým psem.
Jak jsem již v dubnovém zpravodaji zmínila, jsme rádi,
že se děti rády hýbou, závodí a zdravě soupeří. Na den dětí
pořádáme v rámci školy orientační závod, který se běží ve
dvou kategoriích. Letos pro nevhodné počasí nám tento běh
družstev lesem vyšel až ke konci školního roku, ale vůbec to
nikomu nevadilo. Dětem se tato soutěž vždy líbí a jsou
nadšení z plnění úkolů. Nejlepší družstva byla odměněna
sladkostmi a diplomem, ale zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící.
V posledních červnových dnech jsme pozvali ZŠ
Loučany a děti si změřily síly v rámci atletických disciplín.
A že to byly někdy boje nerozhodné, překvapivé ukazuje
i umístění našich i loučanských malých sportovců.
Tradičně končíme školní rok Veselým bubnováním, kdy
napětí a stres ze všech odpadne a zůstane jen krásné těšení na prázdniny.
Co se týče kulturních vystoupení,
nejsou naše děti jen pasivními diváky,
ale samy se dovedou zapojit, ukázat co
v nich je. Tradičně v prosinci se předvedou děti na besídce. Letos jsme vystupovali ve Střížově s tématem „S objektivem kolem světa“. Na Den matek
v květnu si děti připravily vystoupení na
téma „Až já budu velký“.
Děti často rády kreslí, něco tvoří.
Učíme je objevovat krásu kolem sebe,
všímat si všeho co nás obklopuje.
V době velikonoční jsme jeli do
Náměště na Hané na zámek, kde si žáci
prošli vyzdobené zámecké komnaty
a v dílně si vyrobili velikonoční zápich.
Se závěrem roku se pojí i školní výlety. 1. a 2.třída navštívila Pevnost pozná-
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ní s programem o drsné době kamenné. Starší žáci jeli na
Veverák do lanového centra, kde si zkusili co snesou a kde
musí překonat strach, a do Šternberka do muzea času.
K naší škole patří i družina, která byla po celý rok plně
obsazena 25 dětmi. Program během roku byl bohatý. Paní
vychovatelka pořádala Halloweenskou slavnost a lampionový průvod, který prošel celou obcí. V listopadu se děti účastnily turnaje Superfarmář a byly odměněny drobnostmi.
S celou družinou vyjela na cyklovýlet do Náměště na Hané.
Ale největší zájem a úspěch zažila družina opět při
Andersenově noci. Účastníků bylo opět mnoho, protože kdy
se dětem poštěstí, aby strávily večer a noc ve škole?
Na konci roku jsme také byli svědky soutěže ZŠ
DRAHANOVICE MÁ TALENT a soutěžící nás překvapili,
čím vším se naše děti zabývají ve volném čase a jak jsou
úspěšné.
Naší snahou je, aby děti do naší školy chodily rády, měly
všechny možnosti, které jim může poskytnout každá velká
škola. Naše třídy jsou zmodernizované, zrekonstruované a
vybavením si mohou zadat s leckterými městskými školami.
O prázdninách se ve spolupráci s obcí renovovaly školní
tabule a dřevěná okna v přistavěné části budovy školy. Stále
se snažíme získávat peníze pro další zkvalitnění výuky
a zapojovat se do vyhlášených projektů MŠMT.
Na konci školního roku jsme se rozloučili se šesti žáky
5. ročníku v Galerii U Kalicha. Ač to byla třída mála dětí
a byla vždy spojena s jiným ročníkem, byly to děti šikovné,
aktivní, ochotné pracovat a spolupracovat. Budeme na ně
rádi vzpomínat a přejeme jim hodně úspěchů, spokojenosti
a nové kamarády.
V galerii na závěr roku byli oceněni za chování a celoroční práci nejlepší žáci každé třídy. Od SPOZ obdrželi knihu
s věnováním. Byli to: 1.tř. – Ján Klimčo, Lukáš Laciga
2.tř. – Nikola Bilová, 3.tř. – Eliška Malá, 4.tř. – Eliška
Langerová, Kristýna Mikošová, 5.tř. – Eliška Snášelová,
Kateřina Srovnalová.
V novém školním roce přivítáme mezi sebe deset prvňáčků, na které se už teď moc těšíme a přejeme jim úspěšné
vkročení do nového životního období. Ostatním žákům
a jejím rodičům zábavnou prázdninovou relaxaci.
Více informací včetně fotek ze školních akcí najdete na
našich webových stránkách: www.skoladrahanovice.cz.
Za pedagogické pracovníky Mgr. Iva Psotová
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O DOBROVOLNÝCH
HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností všech Sborů dobrovolných hasičů a zásahových jednotek požární ochrany obce
v okrsku č. 5 Drahanovice v uplynulém období od dubna
2016 do srpna 2016.
Nejvýznamnější akcí měsíce dubna 2016 bylo Okrskové
kolo v požárním sportu, konané tentokrát v Ratajích dne 30.
4. 2016 za účasti Sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 5
Drahanovice, okrsku č. 6 Náměšť na Hané a okrsku č. 19
Těšetice. Vyhodnocení každého okrsku probíhalo zvlášť.
V kategorii muži zvítězili v našem okrsku hasiči z Ludéřova,
kteří ovládli obě dvě soutěžní disciplíny – štafetu družstev
4x100m s časem 56,73s a požární útok s časem 24,39s. Na 2.
místě skončili hasiči ze Střížova díky lepšímu požárnímu
útoku a na 3. místě hasiči z Drahanovic. Dosažené časy hasičů z Ludéřova byly nakonec nejlepší v rámci všech zúčastněných soutěžících družstev mužů z výše uvedených 3 okrsků.
V kategorii ženy náš okrsek letos zastoupení neměl.
Okresní kolo v požárním sportu se konalo v neděli dne
29.května 2016 se v Olomouci na stadiónu Lokomotiva
Olomouc. Náš okrsek č. 5 Drahanovice reprezentovali muži
SDH Ludéřov. Družstvo mužů SDH Ludéřov ve složení
br. Pavel Navrátil, Lukáš Navrátil, Tomáš Palička, Jan
Palička, Jakub Němčák, Jaroslav Hausknecht doplnili bratři
hasiči z Náměště na Hané br. Matěj Sedláček, Tomáš Chytil a
Lukáš Pospíšil. V tomto složení vybojovali ludéřovští hasiči
historické celkové vítězství v okresním kole v požárním
sportu, za což jim patří poděkování a uznání nejen za výbornou reprezentaci okrsku č. 5 Drahanovice, ale i celé obce
Drahanovice. Celkové vítězství je o to cennější, že naši hasiči
vyhráli všechny 3 soutěžní disciplíny – štafetu 4x100 m
s časem 60,77 s, požární útok s časem 26,91 s, běh na 100 m
s překážkami, kde se započítává 6 nejlepších časů jednotlivců
se součtovým časem 117,81 s. Navíc přeborníkem okresu
Olomouc v běhu na 100 m překážek se stal br. Pavel Navrátil
s časem 17,76 s, na 2. místě skončil br. Lukáš Navrátil
s časem 18,44 s a první desítku nejlepších soutěžících uzavřel loňský vítěz této disciplíny br. Tomáš Palička s časem
19,27 s. V kategorii muži startovalo celkem 86 soutěžících
hasičů – jednotlivců a celkem 13 soutěžících družstev mužů
– vítězů okrskových kol z celkového počtu 137 – mi Sborů
dobrovolných hasičů okresu Olomouc. Naši hasiči navázali
na úspěchy za posledních 5 let, kdy v okresním kole brali
zástupci našeho okrsku vždy buď bronzové nebo bramborové
medaile. Žádnému soutěžícímu družstvu mužů se ale v novodobé historii nepodařilo v okresním kole vyhrát všechny
3 soutěžní disciplíny, tak jako našim hasičům z Ludéřova
v letošním roce. V kategorii ženy doplnila soutěžící družstvo
z Hluboček sestra Anežka Navrátilová z SDH Ludéřov. Stala
se přebornicí okresu Olomouc v běhu na 100 m překážek
s časem 20,15 s (1. z 52 závodnic) a postoupila s družstvem
žen SDH Hlubočky do krajského kola v požárním sportu.
Krajské kolo v požárním sportu se konalo ve dnech 18.-19.
června 2016 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích,
kde se koná známý atletický mítink „Zlatá tretra“. Okres
Olomouc reprezentovali muži SDH Ludéřov a ženy SDH
Hlubočky. Muži SDH Ludéřov skončili v krajském kole
v požárním sportu celkově na krásném 3. místě za soutěžícími kolektivy z Bludova a Jindřichova. V hodnocení jednotlivých disciplín naše ludéřovské družstvo obsadilo 2. místo
v běhu na 100 m překážek v součtu nejlepších 6-ti časů jednotlivců, 3. místo ve štafetě na 4x100m a 3. místo v požárním
útoku s časem 29,34s na nástřikových terčích. Právě s druž-
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stvem SDH Jindřichov naši hasiči urputně sváděli boj o celkové 2. místo. Ve velmi vyrovnané soutěži rozhodovaly opět
setiny sekundy. Rozhodl požární útok, který hasiči z Jindřichova (okres Přerov) zvládli provést za 29,30s. Pět setin
sekundy dělil naše soutěžící družstvo od stříbrné radosti. I tak
je celkové 3. místo v krajském kole v požárním sportu vůbec
nejlepším úspěchem družstva z našeho okrsku č. 5
Drahanovice. Družstvo mužů SDH Ludéřov na krajské soutěži v Ostravě reprezentovali tito naši hasiči: br. Pavel Navrátil,
Lukáš Navrátil, Tomáš Palička, František Navrátil, Jakub
Němčák. Družstvo doplnili bratři hasiči z Náměště na Hané
br. Matěj Sedláček, Tomáš Chytil, Zdeněk Hlavinka, Michal
Kukla a Michael Otáhal. Celkové stříbrné radosti v krajské
soutěži v Ostravě se dočkala sestra Anežka Navrátilová, která
soutěžila za družstvo žen SDH Hlubočky. Všem našim hasičům ještě jednou gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci okrsku č. 5 Drahanovice a celé obce Drahanovice.

Tradiční oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána se
v našem okrsku č. 5 Drahanovice konala v sobotu 7. května
2016 v Ludéřově. Po tradičním hasičském průvodu z Kníniček do Ludéřova za hudebního doprovodu kapely pana
Pavlíčka a hasičském nástupu s položením věnce k soše
sv. Floriána u hasičské zbrojnice v Ludéřově byla v 9 hodin
sloužena správcem drahanovické farnosti P. Mgr. Miroslawem Lukasiewiczem slavnostní mše svatá za všechny živé
i zemřelé hasiče z Ludéřova, okrsku č. 5 Drahanovice a ostatních zúčastněných Sborů dobrovolných hasičů. Oslava svátku sv. Floriána pokračovala tradiční pohárovou soutěží „O
putovní pohár sv. Floriána, patrona hasičů“, které se letos
zúčastnilo pouze 11 soutěžících družstev, což je za dvacetileté trvání této oblíbené hasičské soutěže druhý nejnižší počet
účastníků. Svou roli jistě sehrálo i pořádání seriálu soutěží
„Tohatsu fire cup“, jehož 1. soutěž letos proběhla právě
7. května v Břevenci.
Do historie hasičstva v celém Olomouckém kraji se
nesmazatelně zapíše pátek 27. května 2016. Byli jsme pozváni panem hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem do korunní pevnůstky v Olomouci, kde se konala v rámci letošních oslav
patrona hasičů sv. Floriána akce pro dobrovolné hasiče. Na
této akci byl pokřtěn nový hasičský prapor Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouckého kraje a dále
byla rovněž pokřtěna nová kniha s názvem „Dobrovolní
hasiči Olomouckého kraje“, vydaná Oolomouckým krajem
u příležitosti 15. výročí jeho založení. Je to velmi zdařilé dílo,
které mapuje činnost celkem 437-mi Sborů dobrovolných
hasičů Olomouckého kraje. Každému SDH je v knize věnována 1 strana formátu A4, na které je popsána stručná historie
obce, historie a současnost hasičského Sboru s doložením
historických a novodobých fotografií. Křtilo se stylově
– speciálním pivem sv. Florián z lhoteckého minipivovaru
Kosíř, které bylo na Lhotě nachmeleno právě o svátku
sv. Floriána 4. května 2016 za účasti hejtmana olomouckého
kraje Ing. Jiřího Rozbořila, starostky KSH ČMS Olomouckého kraje sestry Vlasty Švubové a sládka minipivovaru Kosíř pana Davida Kapsii. Kromě zástupců města
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Prapor a křtění knihy “Dobrovolí hasiči Olomouckého kraje”.

Olomouc, olomouckého kraje, hasičů a všech, kteří se zasloužili o vydání knihy o dobrovolných hasičích se křtu knihy
a žehnání nového praporu KSH ČMS Olomouckého kraje
osobně zúčastnil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, který nakonec všem hasičům
požehnal k jejich bohulibé práci pro veřejné blaho. Této
mimořádné akce se zúčastnili zástupci všech 4 Sborů dobrovolných hasičů našeho okrsku č. 5 Drahanovice a starosta
obce Drahanovice p. Ivo Richter.
Nyní k činnosti zásahových jednotek:
Dne 10. června 2016 v 18 hodin se konalo v Náměšti na
Hané taktické cvičení zásahových jednotek zaměřené na
téma vyproštění osob z havarovaného automobilu a pátrání
po ztracené osobě. Taktického cvičení se za náš okrsek
zúčastnily zásahové jednotky z Drahanovic a ze Střížova. Do
rámce odborného výcviku zásahových jednotek patří bezesporu také účast na hasičských soutěžích a to nejen těch, které
jsou pořádány ve dne, ale i účast na nočních soutěžích, protože členové zásahových jednotek musí být ve střehu 24 hodin
denně, 365 dní v roce. Proto i noční soutěž „LUDRA CUP“,
konaná v Drahanovicích v sobotu 30.7.2016 splnila svůj účel
nejen po stránce atraktivity a společenského zájmu, ale především po stránce zvýšení odbornosti a výcviku našich zásahových jednotek v podmínkách snížené viditelnosti.
Co se týče letošní činnosti zásahových jednotek – zatím
máme evidováno celkem 10 zásahů. Nejvíce zasahovala
zásahová jednotka z Ludéřova, celkem 9x – dne 28.května
2016 na likvidaci včelího roje na zahrádce RD č.p. 41
v Ludéřově, dále likvidovala 30.5.2016 včelí roj ve fasádě
RD č.p. 10 v Kníničkách u paní Věry Kuté. Následovala
likvidace sršního hnízda dne 27.6.2016 v garáži RD č.p. 231
v Drahanovicích u paní Drahomíry Dostálové. Dne 3.7.2016
vyjížděla zásahová jednotka SDH Ludéřov k vyčištění silnice
II/448 od bláta a štěrku po vydatné bouřce v zatáčce
u Pomníka padlých v Ludéřově. Vyčištěny a zprůchodněny
byly i odvodňovací kanály v cestě od Pomníka padlých směrem na Příhon. Další zásah byl proveden dne 13.7. 2016 ve
Střížově č.p. 62 u paní Marie Kvapilové. Bylo zlikvidováno
sršní hnízdo v garáži. Následovala likvidace sršního hnízda
ve fasádě RD č.p. 215 v Drahanovicích u paní Marie
Hebnarové. 26.7.2016 byla provedena likvidace vosího hnízda ve fasádě RD č.p. 7 u paní Marty Vychodilové a téhož dne
likvidace sršního hnízda v hospodářské budově RD č.p. 158
Drahanovicích u br. Mgr. Aloise Švancary. Zatím poslední
letošní zásah ludeřovských hasičů se konal 27.7.2016 ve
Střížově č.p. 62 u paní Ivany Zelinkové, kde bylo ve fasádě
RD likvidováno vosí hnízdo. Zásahová jednotka SDH Střížov
zasahovala celkem 1x a to v neděli dne 31.7.2016 v parčíku
poblíž čekárny ČSAD ve Střížově, kde po větrné smršti
a bouřce došlo k vyvrácení vzrostlého stříbrného smrku.

Zásahové jednotky z Drahanovic a ze Lhoty pod Kosířem
zatím letos zaplaťpánbůh zasahovat nemusely. Všechny naše
4 zásahové jednotky byly v době od května do srpna průběžně dovybaveny dle požadavků velitelů zásahových jednotek
v souladu se schváleným rozpočtem obce Drahanovice.
Ještě se v krátkosti zmíním o činnosti v jednotlivých Sborech:
SDH Drahanovice uspořádal v květnu 2016 stavění májky
a její kácení s tradičními vynikajícími bramboráky a dalším
bohatým občerstvením v areálu u hasičské zbrojnice a za
Galerií U kalicha. Další akcí, kterou drahanovští hasiči
pořádali, byla dne 13. 8. 2016 tradiční hasičská soutěž
„O putovní pohár starosty obce Drahanovice“, konaná
v hasičském areálu za kapličkou. Brigády letos na jaře a v létě
byly zaměřeny na údržbu areálu za kapličkou včetně zálivky
nově vysazených stromů a údržbu výstroje a výzbroje.
Družstvo mladých hasičů SDH Drahanovice se pravidelně
schází a trénuje. Mladé hasiče vedou sestra Silvie Šmídová
a bratři Jakub Pilmajer a Josef Polcr. Mladí hasiči
z Drahanovic se letos zúčastnili celkem 4 soutěží.
V Loučanech dne 8.5.2016 skončili na krásném 5.místě
z 35-ti soutěžících družstev, v Doloplazích vybojovali dne
22. 5. 2016 celkové 11. místo ( z 38-mi soutěžících družstev).
V Těšeticích dne 4. 6. 2016 po velmi kvalitním výkonu získali krásné 2. místo a na zatím poslední soutěži v Července
26. 6. 2016 skončili opět na krásném 5. místě z 38-mi soutěžících družstev. Koncem měsíce srpna plánují vedoucí stanování s dětmi v hasičském areálu za kapličkou spojeném se soutěžemi, hrami a táborákem k ukončení léta. V době mimo
soutěžní sezónu se mladí hasiči z Drahanovic pravidelně
schází v hasičské klubovně, opakují zdravovědu, topografické značky a zdokonalují si přípravu na hasičské soutěže.
Soutěžící družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží, konaných v rámci okrsku č. 5 Drahanovice, pravidelně trénuje
a jezdí na pohárové soutěže, ve kterých se neustále zlepšuje.
SDH Střížov pořádal v neděli 3. 7. 2016 již XVIII. ročník
oblíbené tradiční soutěže v požárním sportu „O putovní pohár
sv. Martina“ za účasti pěti družstev mužů. Domácí hasiči ze
Střížova vyhráli tuto soutěž po dramatickém 2. kole, ve kterém rozhodovaly při předvedených požárních útocích setiny
sekundy a vedení se přelévalo z jednoho soutěžícího družstva
na druhé. Na 2. místě skončili hasiči z Ludéřova a na třetím
hasiči z Drahanovic. Další akcí, kterou SDH Střížov pořádal
byla v poslední době již tradiční odpolední „Grilpárty“ s posezením dne 30.7.2016 a večerní taneční zábavou se skupinou MOTORS. I tato akce se střížovským hasičům vydařila.
V dubnu vysadili střížovští hasiči v parčíku za kulturním
domem ve Střížově celkem 6 nových vzrostlých stromů
– 2 lípy, 2 platany a 2 javory mléče jako náhradu za 6 vykácených havarijních topolů.
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Členové SDH Lhota pod Kosířem uspořádali dne 16. 4. 2016
sběr železného šrotu, uklidili dětské hřiště a prostory kolem
hasičské zbrojnice. Zapojili se do akce „Kola pro afriku“,
pořádané OSH Olomouc a HZS Olomouckého kraje, kde
přispěli celkem šesti ojetými koly. 30. 4. 2016 se zástupci
SDH Lhota pod Kosířem zúčastnili tradiční hasičské poutě na
sv. Hostýně, 6. května 2016 hodové mše svaté na Lhotě
a 7. května 2016 tradičního průvodu a mše svaté při oslavě
patrona hasičů sv. Floriána v Ludéřově. Ve dnech 7. 5. – 8. 5.
2016 zajišťovali lhotecké hody a dětské odpoledne pořádáním soutěží pro děti, pečením makrel a přípravou dalších
dobrot z udírny pro návštěvníky lhoteckých hodů. 8. 5. 2016
se delegace SDH Lhota zúčastnila mše svaté v Náměšti na
Hané, která byla sloužena za náměšťské hasiče. V červnu
lhotečtí hasiči uspořádali brigádu na zhotovení nových vrat
u dřevárky a zvelebení hasičské zbrojnice.
Hasiči z Ludéřova pořádali v sobotu 7. května 2016 tradiční
oslavu patrona hasičů sv. Floriána s následným XX. ročníkem
oblíbené hasičské soutěže „O putovní pohár sv. Floriána“,
patrona hasičů, které se zúčastnilo celkem 8 soutěžících družstev mužů a 3 družstva žen. Vítězi letošního ročníku se stali
muži SDH Ludéřov a ženy SDH Pěnčín. Večerní taneční
zábava se skupinou PRYOR podtrhla tradiční úspěšnost
celé akce. Delegace hasičů z Ludéřova se zúčastnila
8. května 2016 mše svaté v Náměšti na Hané, která byla sloužena za náměšťské hasiče, tentýž den odpoledne oslavy svátku sv. Floriána v bratrském Pěnčíně a dne 10. května 2016
oslavy svátku sv. Floriána v kapli sv. Floriána v Loučanech.
Ludéřovští hasiči se úspěšně zapojili se do akce „Kola pro
afriku“, pořádané OSH Olomouc a HZS olomouckého kraje.
Družstvo mladých hasičů SDH Ludéřov vede br. Tomáš
Sklenák. Členská základna mladých hasičů se v Ludéřově
letos rozrostla o dalších 9 členů ve věku od pěti do jedenácti
let. Celkově je nyní v ludéřovském SDH 20 mladých hasičů
ve věku 5-14 let. V průběhu měsíců května a června 2016 se
naši ludeřovští mladí hasiči zúčastnili celkem 4 hasičských
soutěží. V květnu předvedli ukázkové požární útoky při pohárové soutěži, která se konala v rámci oslavy patrona hasičů sv.
Floriána v Ludéřově. Díky nadšení a dovednostem se jejich
výkony neustále zlepšují. Soutěžící družstvo mužů SDH
Ludéřov se letos zúčastňuje vybraných pohárových soutěží,
soutěží Hanácké extraligy a Velké ceny Prostějovska. Kromě
toho vymysleli a výborně zorganizovali za podpory vedení
SDH Ludéřov a okrsku č. 5 Drahanovice novou noční soutěž
s názvem „LUDRA CUP“, která se konala v sobotu
30.7.2016 v hasičském areálu za kapličkou v Drahanovicích
za účasti 39-ti soutěžících družstev (25-ti družstev mužů
a 14-ti družstev žen). Brigády byly zaměřeny na sběr železa,
údržbu areálu ve Vale a zalévání obecní zeleně v období
sucha v parčíku ve Dvoře a kolem dětského hřiště
v Ludéřově.
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se spadlým smrkem v parčíku ve Střížově vás,
milí občané chci ještě upozornit na obezřetnost při procházkách po parčících, obecních prostranstvích a společenských
areálech. Vlivem loňského abnormálního sucha, které pokračovalo přes zimu a letošní jaro dochází k odumírání řady
stromů, především bříz, smrků a zhoršení zdravotního stavu
lip, javorů, třešní, topolů a dalších druhů stromů. Obec
Drahanovice má vyřešeny projekty obnovy zeleně v Kníničkách, Ludéřově a ve Střížově. V současné době se řeší
Drahanovice a Lhota. Je to věc náročná, v rámci projektu je
potřeba řada posudků na zdravotní stav stromů, výskyt
hmyzu a jiné včetně spolupráce s Agenturou ochrany přírody
a krajiny. Na druhé straně je možnost na tuto obnovu zeleně
získat dotace z Operačního programu životního prostředí.
Než dojde k obnově zeleně, dejte prosím pozor při procház-
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kách na suché větve, které se mohou ze stromů ulomit, při
bouřce nebo silném větru se raději vyhněte vzrostlým stromům. Nebezpečné jsou hlavně topoly u rybníčka v Ludéřově,
nakloněná lípa u ohniště nad Svatoplukem na Příhoně, prasklá lípa u kříže na Příhoně, ořešák u kapličky ve Střížově,
topoly v parčíku za kulturním domem ve Střížově, spodní
lípa na návsi na Lhotě, břízy u hřiště na Lhotě, břízy na sokolském hřišti v Drahanovicích, břízy a některé další stromy
v parčíku u pomníku padlých v Drahanovicích. To je jen
výčet těch nejzávažnějších. Spadnout mohou ale i ty stromy,
které vizuálně nejeví skoro žádné známky poškození. Dbejte
prosím zvýšené opatrnosti.
Závěrem mi dovolte, abych vás všechny srdečně pozval na
akce, které budou v nadcházejícím období naše Sbory dobrovolných hasičů v okrsku č. 5 Drahanovice pořádat. V sobotu
3. září 2016 pořádá SDH Ludéřov „Veteránský den“.
Dopoledne budou v areálu ve Vale k vidění nejrůznější typy
mopedů tzv. „kozidechy“. Následovat bude projížďka těchto
historických strojů z Ludéřova k Černé věži v Drahanovicích
a zpět. Poté proběhne 7. ročník oblíbené soutěže „O pohár
kozího vzdechu“. Po ukončení soutěže veteránských strojů
bude ve 13 hodin odstartován již 7. ročník oblíbené hasičské
soutěže veteránů s požárními čerpadly PS 8 „O putovní pohár
veteránů SDH Ludéřov“. Po rozloučení s létem nás čekají
podzimní radovánky a po nich přijdou na řadu pomalu již
tradiční rozsvěcení vánočních stromečků na začátku adventu.
Přeji vám za naše hasiče z okrsku č. 5 Drahanovice příjemnou
zábavu na těchto akcích a těším se na setkání s vámi.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice
a radní obce Drahanovice

LIKVIDACE
NEBEZPEČNÉHO
HMYZU
Vážení spoluobčané,
zásahová jednotka SDH Ludéřov patří mezi 27 zásahových jednotek v olomouckém kraji, specializujících se na likvidaci nebezpečného hmyzu.
Každoročně v průběhu letní sezóny dochází v obydlených částech naší obce k nárůstu výskytu bodavého
hmyzu. V květnu a červnu to bývají včelí roje neznámého původu, v době od července do října, v závislosti na počasí někdy i v listopadu vosy a sršňi. Jsme
speciálně vybaveni pro boj s tímto hmyzem a tuto
činnost vykonáváme na celém území obce
Drahanovice včetně jejích místních částí Ludéřova,
Střížova, Kníniček a Lhoty pod Kosířem již řadu let.
Při zjištění výskytu vos nebo sršňů ve vašich
domech, chatách, dvorech, hospodářských staveních
a všude tam, kde vás mohou ohrozit, nevolejte prosím profesionální hasiče, ale volejte přímo nás na
níže uvedené telefonní číslo. Nesnažte se likvidovat včelí roje neznámého původu, vosy a sršně
sami, riskujete tím své zdraví a životy.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Tel.: 724 122 839
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BAROKNÍ SÝPKA LUDÉŘOV
Léto na sýpce
Letní období pomalu končí, dovolenkáři a turisté počítají
pomalu poslední dny svých dovolených a turistické cíle se
pomalu vzpamatovávají z letních hektických dnů. I v Barokní
sýpce v Ludéřově jsme přivítali nejednoho návštěvníka. Těší
nás, že nešetřili chválou nad záchranou již odepsané historické budovy a tím rozšířili portfolio zajímavých památek
v našem kraji. Stejně jako my před léty při poznání historie
bývalé tvrze a později sýpky, jsou i oni překvapeni zjištěním,
že i v dnešní době se může objevit neznámý svědek starých
časů, podle nálezů až ze 13. století.
A v těchto historických prostorách vás ráda přivítá nádherná ucelená výstava otisků pravěkých rostlin a živočichů,
zapůjčená Muzeem v Prostějově a Vlastivědným muzeem
v Olomouci. Je o to zajímavější, že mnoho vystavených nalezených exponátů pochází z blízkého okolí Kosíře, kde se
dříve rozkládalo pravěké moře. Při pohledu na exponáty
a troše vlastní představivosti se přenesete do počátku života
na zemi. Je opravdu se na co dívat.
Další výstava je autorská, věnována třem výtvarně nadaným mladým ženám z našeho regionu. Na svých kresbách se
s návštěvníky dělí o svůj pohled na svět. Mnoho z místních
obyvatel, kteří již zhlédli jejich kresby bylo překvapeno
jejich výtvarným uměním, které v letních měsících kladně

hodnotili i dva návštěvníci sýpky profesionálně se zabývající
kresbou.
Poslední současnou výstavou je kolekce vyšívaných obrazů
starých mistrů, u kterých se zastaví zvláště ženy milující
ruční práce.
Jak vidíte, nemusíte za poznáním jezdit daleko, ale můžete si
ještě do konce září zpříjemnit nedělní odpoledne návštěvou
naší nejstarší památky v obci.

Pozvánka na výstavu
Tak nám skončila okurková sezóna. Pro novináře a reportéry doba, kdy není o čem psát, pro zahrádkáře doba, kdy se
umyje poslední okurka a s láskou se vnoří do poslední zavařovací sklenice. My však nejsme ani reportéři, ani majitelé
okurkových lánů a tak se nás okurkové období netýkalo, ač se
to pohledem na venkovní kabát sýpky může někomu zdát. Co
jsme s venkovním pláštěm naší sýpky mohli udělat to jsme již
udělali a na zbývající venkovní omítky a úpravy přilehlého
terénu potřebujeme finanční prostředky, které se nám zatím
nedostávají.
Naopak uvnitř sýpky, tam se čas nezastavil. Tam se čistilo,
umývalo, opět čistilo a ještě jednou čistilo aby to bylo ještě
čistější, aby bílá byla ještě bělejší, jak by dnes již řekl klasik,
protože se chystala výstava starých, již nepoužívaných
pomocníků v domácnosti a venkovském hospodářství, které
pod nánosem prachu a letitého lidského potu a mozolů zanesených do rukojetí a násad, ztrácely svůj původní pěkný nostalgický vzhled. Naše ženy doma praly, bělily a opět praly
v současných i také většinou nepoužívaných mydlinkách
s jelenem staré zažloutlé látky, povlečení s výšivkami i kousky starých oděvů a doplňků, aby se podkroví sýpky pomalu
měnilo ve starou domácnost našich rodičů a prarodičů.
A bylo se opravdu na co dívat. Mnoho věcí již zapomenu-

tých či uložených v dávných vzpomínkách se opět rozzářilo,
stejně jako oči našich žen, které měly z každého nového exponátu přímo dětinskou radost. Zvláště, když pod dojmem současného vyhazování starých věcí do sběrných dvorů a prodáváním nepotřebného nábytku moderním pojízdným zlatokopům vykupujícím za pakatel naší historickou identitu, jsme
zpočátku viděli naše šance na získání starých věcí dost mizivě. Naše pracovní dny na chystané expozici začínaly někdy
dopoledne, někdy navečer po zaměstnání, ale končívaly
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stejně. S jedenáctou hodinou večerní. Vlastě noční.
Dnes je již chystaná výstava hotová až na pár maličkostí,
které zbývají dodělat. A až počátkem či v polovině září bude
výstava zpřístupněna, myslíme si, že byste ji měli navštívit.
Není to muzeum ani moderní galerie. Je to pohled do života
lidí žijících pod Kosířem a v jeho okolí, stejně jako našich
blízkých i z jiných koutů naší krásné vlasti, kteří se také snažili při namáhavé každodenní práci udělat si život kolem sebe
krásnější a milejší.
Udělejte si čas a přijďte. Není to film pro pamětníky. Jsou
tam skutečné hmotné předměty historie života našeho

i našich předků, za jejichž zapůjčení bychom rádi poděkovali
našim spoluobčanům a příznivcům, kteří nám pomohli výstavu realizovat.
Za všechny členy našeho spolku U nás vás zve
Karel Váňa

Pozvánka na IV. ročník běžeckého závodu Kosířské žiganec
Sobota 3. 9. 2016, hřiště TJ Sokol Drahanovice
Start v 11.00 hodin od Černé věže.
Hlavní závod 10 km.
Závod pro příchozí 5 km.
Závod děti 400 m a 1500 m.

Pohárový turnaj
v kopané
V neděli 24.čevence se konal 46.
ročník pohárového turnaje v kopané, za
účasti mužstev Slatinic, Těšetic,
Přemyslovic a Drahanovic. V prvním
zápase nastoupili Drahanovice proti
Těšeticím a vyhráli 7:2, když se o branky podělili 2 Lukáš Sobota, 2 Tonda
Kment, 2 Michal Prucek a Lukáš
Dopita, za Těšetice dali branku Gargel a
Vitonský. Druhé utkání Slatinice – Přemyslovice skončilo vítězstvím Slatinic
1:0 když jedinou branku utkání vstřelil
Petr Doležel.
Zápas o 3.místo Těšetice – Přemyslovice skončil po lítém boji 2:1. Ve
finále proti sobě nastoupila mužstva,
která mají na turnaji nejčastější účast
a také nejvíc vítězství, domácí Drahanovice a Slatinice. Po vyrovnaném boji
zápas skončil 1:1 a rozhodnout musely
pokutové kopy. Hostující brankář
Kubíček jednu střelu chytil a když se
střelci Slatinic ani jednou nezmýlili,

bylo o vítězi rozhodnuto.
1.místo SK Slatinice
2.místo TJ SOKOL Drahanovice
3.místo TJ Těšetice
4.místo TJ Sokol Přemyslovice
Cenu pro nejlepšího střelce turnaje,
kterou věnoval starosta obce Ivo

Richter, získal hráč domácího celku
Lukáš Sobota se 3 vstřelenými góly.
Utkání sledovalo asi 150 diváků.
K hladkému průběhu turnaje přispěli
i rozhodčí Petr Brázdil, Pavel Borůvka
a Miroslav Navrátil.
Jaromír Ostrý

Srpen 2016

Koupím dům,
nebo pěknou chalupu
k celoročnímu bydlení.
Děkuji.
Tel. i SMS: 605 419 449.
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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 2 – 3 nové, ochotné 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

Mistryně světa v keirinu
je ze Střížova
Skvělý výsledek vyválčila nadějná česká sprinterka Sára
Kaňkovská ze Střížova. Závodnice Dukly Brno vybojovala na
juniorském světovém dráhovém šampionátu v cyklistice ve
švýcarském Aigle zlatou medaili v keirinu a navázala tak na
titul šampionky evropské.
Šesté místo v disciplíně schratchi v dráhové cyklistice
vybojovala sestra Ema Kaňkovská. Oběma gratulujeme.
Poznámka: Keirin je disciplína dráhové cyklistiky původem
z Japonska. Jezdci nejprve absolvují několik kol za vodičem
(jedoucím obvykle na malém motocyklu či mopedu),
následuje sprint do cíle.
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Pěstitelská pálenice U Jadrníčků
v Náměšti na Hané
oznamuje pěstitelům,
že přijímá

objednávky na pálení
pro sezónu 2016– 2017.
Nyní můžete pálit až 650 litrů
najednou.

VYŘÍDÍM VÁM
PŮJČKU NA
REKONSTRUKCI
VAŠEHO DOMU
JEDNODUŠE A
RYCHLE!

Půjčka ProBydlení v PÚ-Tarifu
ZCELA ZDARMA!!

PENÍZE
PŘEDEM
A BEZ
POPLATKŮ

Chcete Půjčku ProBydlení splatit rychle? Pak je pro Vás
připravena Půjčka ProBydlení Expres se splatností 6 nebo
10 let.
Nechcete příliš zatížit rodinný rozpočet a raději budete
Půjčku ProBydlení splácet déle nižšími splátkami? Máme
pro Vás na výběr ze splatností 12 nebo 14 nebo 18 nebo 22
let dle Vašich možností.
STÁTNÍ PODPORA 2000,- Kč ročně

Příjem objednávek na tel. č.

608 765 897
nebo přímo v pěstitelské pálenici.
Komenského č. 318,
Náměšť na Hané

Do 750 000,- bez ručitele

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

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

