ZPR AVODAJ OBCE
Drahanovice
Prosinec 2016
www.obecdrahanovice.cz l
rocník 19. l
císlo 3/2016 l
vychází 16. 12. 2016 l
vydává Rada obce Drahanovice l
zdarma

ev. č. MK ČR E 15761

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím v tomto
předvánočním adventním čase, v čase
nadcházejících nejkrásnějších svátků
v roce, svátků vánočních.
V úvodu bych Vás rád seznámil jak
v letošním roce probíhal provoz a kontroly nové splaškové kanalizace. Všechny kanalizační stoky, čerpací stanice
a hlavně čistírna odpadních vod pracovaly v letošním roce bez větších závad
v automatickém provozu s pravidelnou
každodenní dohlídkou obsluhy těchto
zařízení. Zkušební provoz ČOV byl
ukončen 31. 7. 2016 a naše čistírna
splňovala všechny podmínky čištění,
aby mohla být převedena do trvalého
provozu, který tyto podmínky ještě
zpřísňuje. Výsledky hygienických kontrolních rozborů v období po převedení
do trvalého provozu nám umožnily
v termínu 30. 11. 2016 odeslat na MŽP
–OPŽP závěrečné hodnocení akce. To
bylo dne 2. 12. 2016 kontrolním manažerem otevřeno. 30. 11. 2016 také proběhla kontrola krajské hygienické stanice na ČOV, které se zúčastnil mimo
mě i odborný dozor provozu RNDr.
Marcela Česalová a bezpečnostní technik naší obce pan Ing. Pavel Matějů.
Nebylo shledáno nedostatků. Naší
snahou bylo ukázat provoz čistírny
i celé veřejnosti a tak jsme na 22. 10.
2016 zorganizovali den otevřených
dveří. Zhruba 60 z Vás se přišlo podívat a myslím si, že jak pí RNDr. M.
Česalová, tak obsluha p. J. Žák, Z.
Petráš i L. Večeřa byli dobře připraveni
ukázkou projektu na panelech tak
i odpověďmi na Vaše otázky. Takže
můžeme říci, že kanalizace včetně
čerpacích stanic i ČOV pracují dobře a
mají dobrou obsluhu. Do závěrečné
zprávy bylo třeba přesně spočítat počet
napojených obyvatel. Toto byl dost
náročný úkol a velmi nám pomohla
skutečnost, že p. Navrátil František byl
určen kontrolorem připojování a společně s pracovnicemi obecního úřadu
dali tyto informace do souladu a
k dnešnímu dni je napojeno 1612 obyvatel. Měsíčně naše ČOV vyčistí

4 000 m3 odpadních vod. V tomto období, jak všichni víte, dochází k podpisům
smluv o odvádění odpadních vod
a moje poděkování patří všem, kteří již
smlouvy odevzdali (je jich v tuto chvíli
460 domáctností). Apeloval bych na ty,
kteří tak ještě neučinili, ať tak udělají.
Musím říct a poděkovat těm z Vás,
kteří se bez problémů napojili a těm,
kteří smlouvy odevzdali a je to až 90%
z Vás, snad bude takovou satisfakcí
skutečnost, že celý rok 2016 se stočné
neplatilo z nové částky, čímž každý
ušetřil cca 1 500 Kč. V období vánočních svátků provedou pracovníci provozovatele vodovodu M.I.S. Protivanov odečty stavů vodoměrů, které
budou výchozím ukazatelem pro fakturaci za rok 2017. Cena stočného na rok
2017 je vyvěšena na úřední desce obce.
Ještě pár slov ke kanalizaci. V letošním roce byla nákladem 2.898.000,- Kč
bez DPH vybudována splašková kanalizace a čerpací stanice v lokalitě ,,Za
kapličkou“. Zde je momentálně prováděn výběr dodavatele veřejného osvětlení a rozhlasu. Také došlo k vyčištění
dešťové kanalizace v Drahanovicích,
částečně v Ludéřově a ve Lhotě pod
Kosířem a to nákladem 331.580,- Kč.
Po dokončení kanalizace začíná docházet k opravám povrchů komunikací.
Byl opraven povrch kolem kostela a
základní školy, komunikace u nádraží a
v Ludéřově Na trávníku a ke kravínu.
Vše v hodnotě 0,5 milionu Kč, v této

iniciativě se bude na jaře pokračovat
a to opravou prostoru před KD Lhota
pod Kosířem aj.
Máme zpracovanou projektovou
dokumentaci včetně stavebního povolení na vybudování chodníků a parkovacích zálivů při komunikaci 448/II
v Drahanovicích od prodejny Martina
až na konec obce směr Ludéřov. Tuto
investici budeme provádět společně se
správou silnic Olomouckého kraje a
ukončení je plánováno do 11/2017.
Nyní probíhá výběr dodavatele. Také
projekt cyklostezky Drahanovice Střížov je hotový a je požádáno o územní
rozhodnutí na stavební úřad. Po získání
stavebního povolení bude požádáno
o dotaci a následně se začne se stavbou.
Dále je zpracováván projekt na
výstavbu chodníků a parkovacích míst
ve středu obce tj. od zdravotního střediska po hřbitov plus Lázinka. Bude
snahou zajistit v příštím roce všechna
potřebná povolení a stavbu realizovat
v roce 2018 a 2019. Bylo provedeno
geodetické zaměření pro budoucí chodník v Ludéřově u mateřské školky a od
pomníku padlých po konec obce směrem na Laškov.
V roce 2017 je také plánována velká
oprava kulturního domu v Ludéřově, na
kterou je zpracovaná projektová dokumentace, řeší se stavební povolení
a výběr dodavatele. Pokud vše dobře
dopadne, v což osobně věřím, bude do
září příštího roku kulturní dům v ten-
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dencích 21. století a snad i nadčasový.
Z dalších připravovaných akcí jsou
to zhotovení dopravního značení našich
památek a důležitých míst v obcích,
vybudování nových odběrných míst
k uložení separovaných odpadů a také
nové dětské hřiště v MŠ v Ludéřově.
Z menších investičních akcí byl
proveden nátěr oken v základní škole,
výměna vchodových dveří na zdravotním středisku, nové podium v KD
Střížov, nová okna a sociální zařízení
v kadeřnictví a pedikůře, oprava sociálních zařízení ve spolkovém domě ve
Vale, také nové vývěsní tabule v Drahanovicích, Ludéřově a Kníničkách už
slouží svému účelu. I náš závazek opravit jednu památku ročně byl splněn
opravou křížku nad Ludéřovem a to za
finanční pomoci Olomouckého kraje.
Výsledek je dobře vidět na letošním PF.
I finanční prostředky věnované
formou dotací jednotlivým organizacím, což obnáší částku 0,5 milionu,

jsou řádně vyúčtovány a použity ve
smyslu žádosti. Zásahové jednotky
byly v letošním roce ve svých žádostech plně uspokojeny nákupem zásahových obleků za přispění Olomouckého
kraje, dále lezeckého vybavení pro
likvidaci nebezpečného hmyzu aj.
Nyní něco k prodeji pozemků v lokalitě Za kapličkou:
k dnešnímu dni bylo prodáno a obci
uhrazeno celkem 9 pozemků v lokalitě
Za kapličkou v celkové hodnotě
8.212.400,- Kč. Další 3 pozemky jsou
k prodeji schváleny zastupitelstvem
a postupně dochází k jejich prodeji.
cena těchto je 2.949.800,- Kč. Další 4
pozemky jsou schváleny v prosinci
a tím zbývá k prodeji už jen 9 pozemků. Ukazuje se správnost našeho rozhodnutí a můj boj o p.č. 597/1 nebyl
marný a přinesl obci jak nové spoluobčany tak nějakou korunu do rozpočtu.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte poděkovat všem zastupitelům
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že v níže uvedených termínech bude
vybírat místní poplatek ze psů pro
rok 2017. Částka je 150,- Kč za
prvního psa a 200,- Kč za každého
dalšího.
Drahanovice – kancelář obecního úřadu
pondělí 23. 1. 2017 8.00 – 11.00
13.00 – 17.00
Střížov – kulturní dům
úterý 24. 1.2017 14.00 – 14.35
Ludéřov – místnost rozhlasu
úterý 24. 1.2017 14.40 – 15.15
Lhota p/K – místnost rozhlasu
čtvrtek 26. 1. 2017 14.45 – 15.15
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svoz komunálního odpadu části obce: Střížov, Ludéřov, Kníničky, Lhota p/K
svoz komunálního odpadu Drahanovice
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Svozový kalendář Drahanovice 2017

a členům rady za jejich vzornou účast
na jednáních zastupitelstva a rady, kde
se rozhoduje o všech nejdůležitějších
usneseních obce, poděkování patří
celému učitelskému sboru za výchovu
a vzdělání našich dětí i dobrou spolupráci s vedením obce, poděkování patří
všem členům SDH a hlavně zásahových jednotek, všem myslivcům, členům sokola - ti ať udrží okresní přebor,
všem správcům kulturních domů, knihovnicím. Poděkování patří všem členkám sboru občanských záležitostí
a pracovnicím obecního úřadu. Přeji
všem krásné, ničím nerušené prožití
svátků vánočních, dětem bohatou nadílku a v novém roce 2017 štěstí, hodně
úspěchů jak v pracovním, tak i osobním
životě a hlavně pevné zdraví. Ať ve
volbách zvolíme opravdu ty nejpovolanější, ať zmizí zloba, závist, zášť a
celým rokem 2017 nás provází víra,
naděje a láska.
Ivo Richter starosta obce
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Rada se schází obvykle 1 x týdně, zde
jsou jen nejdůležitější nebo zajímavé
body:
Po výběrovém řízení vybrala výrobce
w
nových nástěnek v obci – pana Karla
Hlocha. Nástěnky již stojí.
Zpráva o posouzení a hodnocení
w
nabídek veřejné zakázky Obec Drahanovice, komunikace – lokalita střed,
projektová dokumentace.
Do termínu 15. 8. 2016 do 15.00 hodin
byla přijata jedna nabídka.
NELL PROJEKT s.r.o. za cenu
843.000,- Kč bez DPH.
Výběrová komise vybrala firmu Nell
projekt s.r.o. a práce na projektu našich
komunikací včetně chodníků byly zahájeny.
Rada obce souhlasí s umístěním
w
elektronických infotabulí (zobrazova-
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cích panelů) v místě zastávky autobusu
pro KIDSOK (koordinátor integrované
dopravy systému Olomouckého kraje).
Jako vítěze soutěže na zednické
w
práce Rekonstrukce WC a výměna oken
ve Spolkovém domě ve Vale č.p. 015
p. Rastislava Šilberského, Drahanovice
50, IČ: 66958717 s nejnižší cenou
122.972,- Kč s DPH.
Jako vítěze soutěže – instalatérské
w
práce Rekonstrukce WC ve Spolkovém
domě ve Vale č.p. 015 Zdeňka Slaného,
IČ: 01736027, Nové Dvory 409 s nejnižší cenou 105.247,- Kč s DPH.
Obě tyto zakázky jsou již s úspěchem
dokončeny a slouží svému účelu.

Výběr dodavatele asfaltování u náw
draží v Drahanovicích a za Sýpkou
v Ludéřově.
Rada schvaluje jako vítěze soutěže
w
STRABAG Brno, Tovární 3, Brno za
cenu 320 465,- Kč bez DPH.
Rada obce souhlasí se zapojením do
w
společného projektu cyklostezky – Drahanovice – Náměšť na Hané, která by
byla společným projektem obou obcí
a vedla by kolem vlakové trati.
Rada obce zadala firmě Antee s.r.o.
w
velkou aktualizaci našich webových
stránek, které budou již brzy i s novými
funkcemi spuštěny.
Rada obce vybrala nejvýhodnější
w

Dostali jste se do obtížné situace
a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s.
poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s dětmi
i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší
situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční
výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek
státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady,

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

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

v sobotu
24. prosince 2016 od 12:00 do 12:30 hodin
v neděli 25. prosince a v pondělí 26. prosince 2016
před a po plánovaných bohoslužbách (7:00 – 8:30) a
v průběhu prohlídek farního Betléma (14:00 – 15:30, 14:30 – 16:00)

ve farním kostele sv. Jakuba Staršího
v DRAHANOVICÍCH
více o Betlémském světle:
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www.farnostdrahanovice.estranky.cz
www.betlemskesvetlo.cz

nabídku (Stamo Konice) na výrobu nového pódia v KD ve Střížově. Pódium je
již hotové a slouží svému účelu.
Rada vybrala dodavatele nových
w
vchodových dveří včetně poštovních
schránek u domu č.p. 4, které dodala
firma SULKO s.r.o. v ceně 58.126,- vč.
DPH, i tato akce je již realizována.
Rada vybrala dodavatele rekonstrukw
ce nového WC v Kadeřnictví v domě
č.p. 4 za 45.989,- Kč bez DPH.
Rada vybrala nejvýhodnější nabídku
w
ve výběru „vyčištění dešťové kanalizace v obci Drahanovice“ – firmu Krazzer
s.r.o. a to v ceně 331.580,- Kč bez DPH.
Miloš Korhoň

asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení.
Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem,
podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou
a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14.
Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve
všední dny od 8 do 16,30 hodin.
Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

Doba vánoční ve farním kostele
sv. Jakuba v Drahanovicích
středa 21. 12.
pátek 23. 12.
sobota 24. 12.
sobota 24. 12.

17:00 – 17:45
17:00
12:00 – 12:30
22:00

SVÁTOST SMÍŘENÍ
mše svatá
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
„půlnoční mše svatá“
– Vigilie slavnosti
Narození Páně
neděle 25. 12. 97:30
mše svatá
– Slavnost Narození Páně
neděle 25. 12 14:00 – 15:30 Otevřený farní kostel
sv. Jakuba s možností volné
prohlídky farního Betlému
pondělí 26. 12.7:30
mše svatá – Svátek
sv. Štěpána, prvomučedníka
pondělí 26. 12.14:30 – 16:00 Otevřený farní kostel
sv. Jakuba s možností volné
prohlídky farního Betlému
pátek 30. 12. 17:00
mše svatá
– Svátek Svaté rodiny
neděle 1. 1. 97:30
mše svatá – Slavnost Matky
Boží, Panny Marie
pátek 6. 1.
17:00
mše svatá – Slavnost
Zjevení Páně (Tři králové)
neděle 8. 1. 97:30
mše svatá
– Svátek Křtu Páně
– KONEC DOBY
VÁNOČNÍ
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Ten, který se narodil v Betlémě,
se stal znamením Boží láska k člověku.
Při svém působení se skláněl k těm,
kteří toužili po uzdravení a odpuštění.
Slavení jeho narození je pro nás
příležitostí uvědomit si, že stejně
se sklání k nám, aby ošetřil i naše rány.
Zároveň nás vybízí k tomu,
abychom i my byli laskaví.
Přijměte mé přání krásných
a radostných vánočních svátků
a v novém roce 2017 mnoho
Božího požehnání
P. Miroslaw LUKASIEWICZ
administrátor farnosti Drahanovice

Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka, která bude probíhat v České republice v roce 2017 od
1. – 15. ledna.
Šestý leden je od 4. století spojen
s příchodem mudrců do Betléma. Ti
navštívili Ježíše krátce po narození
a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.
K záměně mudrců za krále došlo až na
základě středověké legendy, kdy jim
byla přisouzena jména Kašpar, což znamená Strážce pokladu, Melichar s významem jména Král je světlo a Baltazar, toto jméno znamená, Ochraňuj můj
život.
Již od středověku patřil svátek Tří
králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy.
Nejprve chodili mladíci, pak chudé
děti převlečené za Tři krále a přinášeli do domovů požehnání. V našich
zemích na tento svátek píší Tříkráloví
koledníci posvěcenou křídou písmena
K + M + B +. Písmena se často vykládají jako iniciály Tří králů. Původní text
však zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu – po

celý rok, proto se za poslední křížek
píše letopočet.
Požehnání Tří králů patří celému
domu i všem, kdo v něm přebývají.
Tento zvyk v českých a moravských
krajích od roku 2000 převzala Charita
Česká republika. Tříkrálová sbírka se
uskutečňuje za spolupráce farností,
obecních a městských úřadů a také stovky dobrovolníků, kteří věnují nezištně
svůj čas ve prospěch potřebným.
Koledníci přicházejí do našich příbytků oděni do tříkrálového šatu a přinášejí nám požehnání a poselství lásky,
radosti a pokoje za zpěvu koledy: „My
Tři Králové jdeme k vám …“. Také oni
se vracejí do svých domovů plni štěstí
a radosti, že mohli předat požehnání
a zároveň naplnit své zapečetěné
pokladničky.
Oblastní charita děkuje všem dárcům
za jejich štědrost i vlídné přijetí koledníků a také farnostem, obcím i dobrovolníkům, kteří tímto pomáhají všem
potřebným.
Za vaše dary a za obětavou práci
koledníků děkujeme.

Jak vznikal Region HANÁ

Když chci popsat historii vzniku Regionu HANÁ musím
se vrátit asi o čtrnáct roků zpět. Tehdy se v Těšeticích sešla
skupina několika aktivních občanů a zejména starostek
a starostů z nejbližšího okolí, místně vytyčeným zejména
územím obcemi Mikroregionu Kosířsko a dále části
Mikroregionu Litovelsko. Tam nás starostka Těšetic Hana
Rozsypalová seznámila s možnostmi rozvíjet členské obce
a vůbec život v regionu pomocí finanční podpory z evropských dotačních fondů. Nejdříve nebylo jasné jak život
našich občanů zkvalitňovat, ale orientovali jsme se podle již
realizovaných akcí v zahraničí, jmenovitě v Irsku a Finsku.
Tato první partnerská jednání probíhala již od roku 2002.
Abych trochu konkretizoval osoby můžu uvést Michala
Sirotka z Těšetic, Ing. Elišku Dostálovou tehdejší starostku

VÁNOČNÍ PUNČ
500 ml voda
4 ks hřebíček
130 ml rum
500 ml bílé víno
1 ks citron
1 ks badyán
1 ks pomeranč
2 ks celá skořice
140 g cukr krupice
Z citronu a pomeranče vymačkáme
šťávu.
Vodu smícháme s cukrem, pomerančovou a citronovou šťávou přivedeme k varu. Pak přilijeme rum
s vínem a přidáme koření. Punč opět
zahřejeme až k bodu varu.
Horký vánoční punč naléváme do
nahřátých sklenic.
Každou sklenici zdobíme polovinou
plátku pomeranče a citronu.

Senice na Hané, Mgr. Martu Husičkovou starostku Náměště
na Hané, ale bylo nás daleko víc. Z Drahanovic můžu jmenovat Zdeňku Žákovou, která zajišťovala administrativu regionu a současně je po celou dobu členka rady Regionu HANÁ.
Oficiální vyhlášení existence Regionu HANÁ proběhlo 20.
května 2003 a jednalo se konkrétně o využití možností čerpání finančních prostředků z tehdy vyhlášených strukturálních
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fondů. Region HANÁ byl institucionalizován dne 22. března
2004 jako občanské sdružení. Ještě před tím ale, roku 2003,
byla zpracována Strategie rozvoje a Region HANÁ a začal
fungovat jako místní akční skupina - MAS. V několika málo
letech Region HANÁ realizoval řadu projektů. Aktivně čerpal z předvstupních fondů Evropské unie i z národních prostředků České republiky. Získávali jsme zkušenosti a podporu např. s programů PHARE, SAPARD, SROP a LEADER
ČR, LEADER +. Byli jsme jedni z prvních MAS v ČR
a získané zkušenosti jsme si vyměňovali i s jinými nově vznikajícími MAS, u nás i na Slovensku. Na příklad mohu uvést
spolupráci s východočeskou MAS Sdružení Splav, hanáckou
Moravskou cestou či Moravským krasem a na Slovensku
s MAS Požitavie-Širočinou. Region začínal na území patnácti obcí s asi 18 tisíci obyvateli a nyní působí na území 48 obcí
s více jak 40 tis. obyv. Území je dnes vytyčeno přibližně
Hněvotínem na východě, Horním Štěpánovem na západě,
Ludmírovem na severu a Ptením na jihu. Bílým ostrůvkem
v našem území jsou Přemyslovice, které do regionu nevstoupily. Celková členská základna obcí, fyzických osob, právnických osob a neziskových organizací činí 115 členů. V roce
2015 se Region HANÁ na základě novely občanského zákoníku transformoval na zapsaný spolek. Za svou historii
Region HANÁ podpořil nebo uskutečnil několik stovek
projektů v nejrůznějších oblastech života našich občanů.
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Abych použil konkrétní čísla, tak na příklad jen do místní
rozvojové strategie území bylo za sedmileté období 2007 až
2014 investováno přes 37 mil. Kč, kdy bylo registrováno 229
projektů a tedy na jednoho občana statisticky připadlo 924,Kč. Významnou částí výsledků činnosti byly projekty spolupráce s partnery z Polska s názvem Razem – spolu a ze
Slovenska, kdy šlo zejména o folklor, lidová řemesla a ochotnická divadla.
Za Region Haná Ing. Miroslav Mačák

Akce SPOZ:
18. 8. 2016 Diamantová svatba
Lhota p/K

Josef a Zdenka Hofmanovi

27. 8. 2016 Zlatá svatba
Hynek a Růžena Loníčkovi, Drahanovice

3. 9. 2016

Zlatá svatba

Rajmund a Marie Brijarovi, Ludéřov

4. 9. 2016

XIII. Setkání seniorů

Naďa Urbánková a skupina Bokomara

24. 9. 2016 Zlatá svatba
Vlastimil a Jana Krylovi, Drahanovice
25. 9. 2016 Vítání občánků
- Olga Tomešová, Střížov
- Libuše Tomešová, Střížov
- Jana Rozsívalová, Drahanovice
- Valerie Bartlová, Drahanovice
- Michal Medřík, Drahanovice
- Daniel Mikulka, Drahanovice
- Daniel Vachutka, Drahanovice
- Ondřej Olah, Drahanovice

- Alena Spurná, Ludéřov
- David Navrátil, Ludéřov
- Tobiáš Dostál, Střížov
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Ohlédnutí za uplynulou
sezonou na Černé věži
V pondělí 5.12. proběhla na věži poslední akce letošního
roku „Mikulášská nadílka“ s rozsvícením vánočního stromku
a jarmarkem.
Jako první vběhli na scénu čtyři čerti, kteří zatančili a pak
hráli mariáš. Za znění vánoční písně Tichá noc přišel Mikuláš
s andělem, který dětem dával hádanky. Podle síly potlesku
anděl s dětmi vybrali a pojmenovali vánoční stromeček
„Zářivá hvězda“. Po odpočítání se naše „Zářivá hvězda“
rozsvítila a bude zářit až do začátku ledna. Hudbu a vystoupení doplňovaly laserové efekty, které zajišťoval pan Plánička,
děkuji.
Děti, které byly odvážné a přistoupily k Mikuláši a řekly
mu básničku nebo zazpívaly písničku, dostaly za odměnu od
andílka balíček.

Chladné zimní počasí přilákalo ke stánkům se svařákem a
medovinou, děti zahřál teplý čaj.
Na jarmarku se opět objevili naši milí příznivci a prodávali

Galerie U Kalicha

ohlédnutí za rokem otevření
28. září uběhl rok od slavnostního otevření Galerie U Kalicha po její rozsáhlé
rekonstrukci. Počasí nám tenkrát přálo,
krásná hudba v podání „Barokního
kolegia“ se linula nejdříve zahradou,
později i v prostorách opraveného hlavního sálu.
Nyní při sepisování 1. monitorovací
zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
se ohlížíme za využitím galerie, naplněním podmínek, které nám byly dány
v rámci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
střední Morava.
Když v srpnovém zpravodaji v roce
2015 informoval starosta Ivo Richter
o ukončení rekonstrukce a financování
Galerie u Kalicha, napsal na závěr:
“Doufám, že do těchto upravených prostor si najde cestu mnoho z nás a že galerie bude v budoucnu hojně využívána.“
Nyní, kdy jsem si prošla celoroční návštěvnost této, pro nás významné, budovy, mohu říct, že se galerie stala místem
kulturních, společenských setkávání,
kdy byla zázemím pro naše spolky.
Po slavnostním zahájení v roce 2015
jsme měli možnost se svátečně naladit
na Vánočním koncertu 27. 12. 2015,
kde zpívali a hráli pro plný sál Zdeněk
Kroutil spolu s A. Boucníkovou a K.
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různé vánoční zboží, suvenýry Černé věže a nově byly
v prodeji světelné meče a rohy pro děti.
Za zmínku také určitě stojí charitativní prodej květin –
vánočních hvězd. Děkujeme všem, kteří si vánoční hvězdu
zakoupili a přispěli tímto na dobrou věc pro nemocné děti.
Všechny květiny byly prodány a výtěžek z tohoto prodeje
4.100 Kč byl věnován Dětskému hematoonkologickému
oddělení v Olomouci.
Celý večer byl završen parádním ohňostrojem.
Černá věž letos ve svých výstavních prostorách přivítala
2127 návštěvníků. Což je o 529 návštěvníků více než minulý
rok a to nás velice těší. Nejvyšší návštěvnost vůbec měla opět
Pohádková věž i ves se zvířátky, která sklidila velký úspěch.
V červenci, kdy probíhala sběratelská a modelářská výstava
Tvrze na tvrzi, na které jste mohli vidět papírové modely tvrzí
a jiných staveb pana Petra Baldy až Hradce Králové byl také
velký zájem. Papírový model Černé věže jde stále koupit na
Černé věži nebo obecním úřadě za 35,- Kč.
V areálu pod věží proběhly 4 svatební obřady, z nichž byl
jeden dvojsňatek. Uskutečnily se zde také všechny kulturní
akce. Až na hodové odpoledne, kdy hudební skupina vůbec
nedorazila a bylo málo návštěvníků se ostatní akce zdařily
a počasí jim přálo.
Všem příznivcům Černé věže a těm, kdo svým dílem přispěli nebo zúčastnili se různých akcí na věži děkuji a těším se
na další spolupráci.
Pokud máte zájem vystavovat v nejvyšších prostorách Černé
věže v galerii, napište na email: info@cernavez.cz nebo
volejte.
Návštěvníkům Černé věže a spoluobčanům přeji krásné
a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017
hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a osobní spokojenost.
Lucie Lichnovská

Seligem. Letos z důvodu nemoci byl
koncert odložen.
V novém roce 2016 a hned 2. 1. 2016
jsme měli možnost se zaposlouchat do
skladeb komorního sboru Jírovci z Litovle. Opět zaplněná galerie byla svědkem krásných svátečních písní.
Za necelý týden, tedy 8. 1. 2016 vítaly
tyto prostory Slovanský tyátr z Olomouce a pod vedením Zdeňka Vévody
v přeplněném sále předvedla tato společnost mladých herců známou hru Naši
furianti.
Přišlo jaro, u galerie v sobotu 26. 3.
2016 v ranních hodinách zastavil historický kočár na své cestě po pamětihodných místech Olomouckého kraje, aby
panem Václavem Obrem slavnostně
zahájil turistickou sezonu. Odpoledne
děti zhlédly loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi. Toto představení, které
nadchlo naše nejmenší, se jmenovalo
Káčátko.
22. 4. 2016 se konal koncert pod názvem Vientomarero duo. Rozezněly se
tóny kytar celým zaplněným sálem.
Měli jsme možnost poslouchat jak
žáčky hrající na tento nástroj, tak i již
zkušené kytaristy a zpěváky.
Poslední dubnovou sobotu, tedy 30. 4.
2016, pořádal tradičně SDH Drahanovice v okolí Galerie U Kalicha stavění máje, aby se za měsíc opět všichni
návštěvníci u hasičů sešli a v sobotu

28. 5. 2016 máj skáceli. Po obě soboty
přálo pořadatelům počasí. Tradice,
dobré jídlo, hudba i atmosféra přilákaly
spoustu domácích i hostů z blízkého
okolí.
V červnu a to 3. a 6. byly prostory svědkem hned dvou koncertů. Oba byly
organizovány paní učitelkou Jiřinou
Janečkovou, která vyučuje hru na klavír
a flétnu při ZUŠ Litovel, v pobočce
Drahanovice. První koncert byl přehlídkou starších dětí, absolventů I. cyklu
ZUŠ. Na druhém měli možnost malí
muzikanti předvést, co se naučili.
Poslední červnový den byla galerie opět
plná dětí a ten byl pro všechny přítomné
ten nejhezčí. Vždyť se zde konalo slavnostní zakončení školního roku, vyhodnocení nejlepších žáčků Základní školy
Drahanovice a zase prostorami zněla
hudba a zpěv, aby se děti vesele rozběhly na prázdniny.
28. 9. 2016 bylo krásné, teplé, sváteční
odpoledne a venku u západní stěny
galerie vyrostlo improvizované podium
a ve stylu písní kramářských se představilo Loutkové divadlo Starost z Prostějova. Vtipné příběhy z dob začátku
minulého století vyloudilo úsměv na
tváři asi třicítce divákům.
O měsíc později 28. 10. 2016 se na
svátek naší republiky konal další koncert ADELE TRIBUTE, který se setkal
s velkým úspěchem, byl krásným

Prosinec 2016

Strana 7

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

hudebním zážitkem. Příjemná atmosféra překvapila, okouzlila nejen posluchače, ale i členy skupiny a zpěvačku.
Budeme se těšit na další kulturní zážitky této skupiny.
O dva dny později 30.10.2016 se
v Galerii U Kalicha konal další koncert
mužského sboru Orlice z Prostějova

s repertoárem prvorepublikových, vlasteneckých i lidových písní.
První adventní neděli 27.11.2016 se
předvedly opět děti ze ZUŠ Litovel pod
vedením J. Janečkové na vystoupení
Adventní setkání u klavíru. Ve vánočně
nazdobené galerii navodily sváteční
atmosféru. Děvčata nám připomněla

Galerie U Kalicha
Na podzim a počátkem zimy letošního roku se konalo
v Galerii U Kalicha několik akcí.
28. září na zahradě Galerie proběhlo divadelní představení
Loutkového divadla STAROST z Prostějova s názvem Písně
pohnutlivé i veselé v podání rodin Múzou políbených.

Soubor divadla se vyřádil v představení kramářských písní.
I když toto představení nebylo primárně určené dětskému
publiku, líbilo se nejenom dospělým. Účast byla celkem
velká.
22. října pořádala obec prohlídku čistírny odpadních vod
a v Galerii byla promítána filmová smyčka o fungování
tzv. suchých čerpadel. Promítání navštívilo asi 10 lidí, ostatní
se spokojili s odborným výkladem na čistírně.
Na státní svátek 28. října se konal koncert revivalové skupiny ADELE Tribute, hrajících písničky zpěvačky Adele.

svými texty dávné křesťanské zvyky.
V zaplněném sále jsme si poslechli
skladby pro klavír i flétnu.
Posledním koncertem v galerii v tomto
roce bude Vánoční koncert 26. 12.
2016. Účinkuje hudební soubor
DrahanCanto.
Za to minulé období galerie prošla
velkou zatěžkávací zkouškou. I my,
občané Drahanovic, jsme zjistili, že
hudba v sále krásně zní, že je příjemné
se setkávat i v okolních prostorách této
památky, že máme místo, které se dá
využít právě pro krásné, nezapomenutelné zážitky. Od června má tato památka své stránky na internetu, svoji otvírací dobu a přivítala návštěvníky stálé
expozice.
Tímto rokem samozřejmě využití
Galerie U Kalicha nekončí. Budeme
pokračovat v započatém, protože si lidé
cestu k ní našli. Budeme rádi, když tyto
prostory budou plnit účel, ke kterému
byly opraveny, rekonstruovány.
Milí spoluobčané, protože se blíží závěr
roku, přeji všem krásné, příjemně prožité, bezstarostné svátky vánoční a mnoho úspěchů a zdraví v nadcházejícím
roce 2017.
Mgr. Iva Psotová,
místostarostka obce

Galerie byla plná k prasknutí,přišlo hodně dospívajících
dívek. Skupina hrála výborně, energie z nich jenom sršela,
zpěvačka byla skvělá. Diváci je za to odměnili ovacemi
vestoje. Budeme se těšit, že je zase někdy uslyšíme.
30. říjnau spořádala obec slavnostní koncert k státnímu
svátku Dne vzniku Československé republiky. Koncert mužského pěveckého sboru ORLICE z Prostějova měl bohužel
pouze malou účast.
27. listopadu proběhlo
Adventní setkání u klavíru, které organizovala
paní učitelka Janečková
se ZUŠ Litovel, pobočka
Drahanovice. Vystoupilo
9 žáků s klavírními a flétnovými skladbami a provázela 3 děvčata, která
vyprávěla o oslavách adventu v minulosti. Pořad
se divákům velice líbil a
odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem.
Na Štěpána, tj. 26. prosince vystoupí hudební skupina
DrahanCanto . Koncert se koná v 16 hodin. Budeme se na
vás těšit.
Hana Bratterová

Mateřská škola Ludéřov
Není to tak dlouho, kdy jsme se loučili v naší mateřské
škole s předškolními dětmi, a je tu nový školní rok.
Vzpomínkou na Pasování školáků nám zůstalo příjemně
strávené odpoledne.
Od začátku školního roku jsme spolu s dětmi otevřeli
i nový školní vzdělávací program „Svět kolem nás“. Děti
pracují se zájmem a nadšením. Již se stalo tradicí, že předškolní děti přijmou pozvání od Dráčka a prověří svou vytrva-

lost při výstupu na Velký Kosíř. Do naší mateřské školy často
zavítají lektoři vzdělávacích divadélek. V letošním roce
navštívíme tři divadelní představení v olomouckém kině
Metropol, loutkové divadélko Sluníčko a naši krásnou Sýpku
v Ludéřově, kde nám hnutí U Nás připravuje každoročně
Vánoční a Velikonoční setkání. Velmi si vážíme jejich podpory a zájmu. Rádi a často využíváme možnost procházky do
lesa, pozorujeme přírodu a učíme se ji poznávat a chránit.
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Pasování školáků – červen 2016

S Dráčkem na Velký kosíř – předškoláci září 2016

Vánoční návštěva Sýpky – prosinec 2015

Velikonoční návštěva Sýpky– duben 2016

Hravá věda s panem Mgr. Radkem Chajdou – říjen 2016

Letošní školní rok jsme zahájili dva školní projekty.
V obou případech podporujeme a rozvíjíme povědomí našich
dětí o možnosti využití a zhodnocení materiálů vhodných
k recyklaci.
V projektu Papír za papír společnosti SUEZ Využití zdrojů
a.s., sbíráme do modrého kontejneru umístěného na dvoře
mateřské školy noviny a časopisy. Za naplněný a odvezený
kontejner dostáváme připsané kredity, které pak měníme za
nové výrobky z papíru, jako například tvrdý papír, papírové
kapesníky nebo papír do tiskárny. Smyslem akce je nejenom
zhodnotit starý papír, ale v neposlední řadě vytvořit povědomí o smyslu a potřebě obnovy materiálů a ochraně přírody.
O tom, že o svět kolem nás musíme pečovat.
Druhým našim společným projektem,je sběr plastových
víček. Nasbíraná víčka jsme spolu s dětmi i v letošním roce
věnovali na charitativní projekt. Víčka jsme v říjnu doručili
na Českou poštu, a poslali je Kačence na možnost rehabilitace nebo návštěvu lázní.
S dětmi projekty hravou formou hodnotíme, pracujeme na
tématech a připomínáme jejich smysl. Děkujeme všem, kteří
nám pomáhají a přinášejí do školky papír a plastová víčka.
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Kosiřské žiganec
Tak. Proběhl čtvrtý ročník závodu,
který už jistojistě napevno zakotvil
nejen v běžeckém kalendáři Ligy stovkařů, ale i v kalendáři všech místních,
kteří mají rádi sport. Jsem rád, že se
dotkl nejen aktivních běžců, ale i těch,
kteří se přišli podívat na start či doběh
nejlepších, či povzbudit své blízké – ať
už kamarády nebo své potomky. Letos
se už podruhé konal vložený závod dětí
ve dvou kategoriích (do 6 a do 12 let),
kdy si každý účastník odnesl diplom a ti
nejlepší (možná poprvé) zažili ten opravdu slavnostní pocit dekorace s medailí
a potleskem. Doufám, že alespoň někteří z nich najdou v běhu ztichlou
přírodou pod Kosířem zalíbení. Mám
z toho radost a myslím, že se celkově
akce opět podařila. Tradičně nám přálo
počasí a o dobrou náladu nebyla nouze.
Vždy se snažím, aby START závodu
byl něčím vyjímečný, abychom se
všichni – včetně nervózních závodníků
– mohli usmát. Letos se to určitě
povedlo, protože startovní výstřel
obstarala nevěsta – slečna Petra
Pechová a symbolicky tím odstartovala
nejen náš závod, ale i svůj vlastní, společný život s partnerem – panem
Pavlem Novákem.
Ano, náš závod je seriózní, jde v něm
o medaile, dobré časy, stupně vítězů
i body do celoročního zápolení Ligy
stovkařů, ale moc bych si přál, aby tu
bylo každý rok čemu se zasmát a na co
(kromě dosaženého času) vzpomínat.
A to se – myslím si – opět podařilo.
Moc za to děkuji všem dobrovolným

organizátorům, jejichž nasazení si nesmírně vážím, a vím, že bez nich bych
závod uspořádat nemohl. Moc děkuji
také sponzorům, kteří mi svou velkorysostí umožnili naplnit „veselý klobouk“
– nikoli tombolu - atraktivními cenami
i vtipnými dárky, ale taky zajistit občerstvení pro každého účastníka, trička pro
dobrovolníky či skvělou na ohni pečenou, ořezávanou kýtu pro všechny
pomocníky. Moc děkuji Patrikovi
Lichnovskému, Petru Laurenčíkovi
a Pepovi Ambrožovi za tuto úžasnou
dobrotu. Děkuji také skvělé lesní kapele
Michala Brhela, která vpravila novou
energii závodníkům na trati, uprostřed
jindy ztichlého lesa… Díky Mirkovi
Bartlovi za ochotu, čtyřkolku a čas,
strávený rozvozem a svozem cedulí
z tratě. Pomocníků už je opravdu celá
řada, ale jedno vím jistě: Bez nasazení a
snahy Aleše Hradeckého, bych závod
neuspořádal. Aleši, moc, moc díky.
Mé další poděkování především:
Firmě Solen, mému generálnímu sponzorovi, obci Drahanovice, mikroregionu Kosířsko, panu Matějů, paní Husičkové, panu Proserovi, panu Polákovi,
Marku Krylovi, panu Lakomému, paní
Lexmaulové, manželům Navrátilovým
a jejich tiskárně, ZD Senice, mojí
mamince za úchvatné pletené ponožky
pro zimní studené večery a v neposlední
řadě také panu Kalábovi.
A protože je stále jak a kde se zlepšovat, musím zmínit i nepříjemné sršně.
Ano, po třech letech se opět objevili.
Naštěstí i tady pomohli moji přátelé
a vše naznačuje, že cesta již bude volná
a trať nebudu muset měnit.

Slaňování
V sobotu 22. října se uskutečnil již 3. ročník slaňování na
rozhledně Velký Kosíř. Štěstí jsme měli převeliké, protože asi
desetidenní nečas si udělal pauzu právě v den slaňování,
takže po většinu dne bylo slunečné počasí. Slanili jsme 112
odvážlivců a ani jednou jsme nevolali č. 112.
I další aktivity na zemi se povedly. Pivo z pivovaru Kosíř
chutnalo ohromně i zde, ve vysoké nadmořské výšce. Oheň
hřál, hořel, pálil, kouřil a voněl, takže příprava delikatesy
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A na závěr mi dovolte ještě poděkovat novým dobrovolníkům, kteří šli na
trať a postarali se o bezproblémové
proběhnutí těmi nejsložitějšími křižovatkami a dokázali tak něco, co se
v minulosti ještě ani jednou nestalo: Letos nezabloudil jediný závodník!!!!!!
Pevně věřím, že si příští rok opět udělají
čas a pomohou mi.
Chtěl bych se nemýlit, když řeknu,
že už je to NÁŠ, drahanovský závod.
A tak už se těšme na příští Žiganec
(tentokrát rozhodně bez žiganců) – 2.
září 2017
Vzhůru dolů !!!!
Miloš Korhoň

v podobě špekáčku, která neodmyslitelně na taková místa a
akce patří, nezahálela. Celkem se tady odhadem ukázalo 500
návštěvníků.
Příští rok se zde opět setkáme a prozradím, že chystáme
novinky. Domlouváme živou hudbu a další esa si necháme
ještě v rukávu.
Na závěr díky všem sponzorům, starostům, provozovatelům rozhledny a všem, co s akcí pomáhali.
Termín dalšího ročníku se dozvíte včas.
Radim Kristek
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Rok 2016 v činnosti TJ
Vážení čtenáři opět se blíží konec kalendářního roku a tím
i období hodnocení nejen sportovních výsledků, ale i toho co
se nám podařilo nebo nepodařilo zrealizovat v oblasti údržby,
zlepšování služeb pro návštěvníky našeho sportovního areálu. Toto vše bude mít na pořadu naše valná hromada o jejímž
termínu budete informováni obecním rozhlasem. Srdečně
zveme na tuto VH členy i příznivce naší TJ.
Hlavní činností naší TJ je fotbal. Jak si vedla naše mužstva? Začneme těmi nejmladšími benjamínky. Tito hrají turnajovým způsobem, po 5 turnajích a 12 odehraných zápasech
mají jedno vítězství, dvě remízy a 9 porážek. Velkým kladem
je neutuchající zájem dětí i jejich rodičů. Poděkování patří
M. Brhelovi, který tento tým trénuje. Dalším týmem našeho
oddílu jsou starší žáci, kteří pod vedení Jaroslava Nakládala
hrají II. třídu sk. A s 8 mužstvy. Zde je odehráno 10 kol naši
po bilanci 5 vítězství, 5 proher mají 16 bodů a jsou na pěkném
5. místě. V červnu jsme oslavovali postup našich mužů
z III. třídy do II. třídy – okresního přeboru. Věděli jsme, že
tato soutěž nebude procházkou růžovou zahradou, proto jsme
sháněli posily. Do mužstva se vrátili po mnoha letech Jan
Medřík, Leoš Pazdera a Mira Bartl. Bohužel častá zranění
těchto posil neumožnila, aby všichni tito hráči pravidelně
nastupovali. Během podzimu odešel z mužstva Michal
Prucek – nejlepší střelec loňské sezóny v celé III. třídě s 32
vstřelenými brankami. Výsledkem všech těchto skutečností
a ztrátou formy většiny hráčů je po podzimní části soutěže 12.
místo se ziskem 14 bodů při skóre 29:49.
Součástí TJ je i oddíl základní tělesné výchovy, hlavně pro
střední a starší generaci. Bohužel do „cvičení“ nechodí žádná
mládež. Částečně je to způsobeno nedostatkem vedoucích,
ale i nezájmem dětí. V oddíle kopané je mládežníků 48, což je
na náš oddíl vynikající počet. Vedoucí v oddílu kopané se
snaží prvky ZTV používat při svých trénincích.
Kdo pravidelně navštěvuje ten náš areál, určitě si všiml, že
i v oblasti péče o areál nezůstáváme stát na místě. Všechna
mužstva včetně rozhodčích chválí náš trávník, prý jeden
z nejlepších v rámci okresních soutěží. Jsme rádi a určitě se
budeme snažit tento stav udržet. Po 50 letech se podařilo
provést fasádu na starých kabinách, v rámci budování obecní
kanalizace jsme se na tuto připojili jak v hlavní budově tak
i v kiosku. Kromě těchto větších akcí bylo vykonáno spoustu
drobných úprav jako kácení stromů, doplnění areálu dalšími
lavičkami, ve spolupráci se školou pomalování zdi od rybníka a podobně.

Součástí činnosti je pořádání nebo spolupořádaní akcí
v našem areálu taneční zábavy, Atletický trojboj „Memoriál J.
Chytila“, Pohádková věž a ves, závod Ligy běžkařů, běžecký
závod „Kosířské žiganec“. Určitě v této činnosti nehodláme
ubrat, naopak rozšířit zejména o akce pro děti.
Kromě získávání finančních prostředků z vlastní činnosti
usilujeme o zisk financí v rámci dotací a sponzorských darů.
V roce 2016 získala TJ dotace z Obce Drahanovice, KÚ
Olomouc, MŠMT, sponzorským darem jsme obdrželi světelnou výsledkovou tabuli od firmy INVEST p. Sloupského.
Na závěr mi dovolte popřát všem šťastné a veselé Vánoce,
mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v novém roce 2017
a sportovcům navíc hodně dobrých výsledků. Těším se na
setkání na naší valné hromadě, kde se můžete seznámit
s činností i výhledem na další období daleko podrobněji.

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny v nadcházejícím předvánočním čase pozdravil a přiblížil vám alespoň ve zkratce činnost
Sborů dobrovolných hasičů v našem okrsku č. 5 Drahanovice.
V posledním vydání obecních novin jste se dozvěděli
o činnosti našich hasičských Sborů za období od jara do srpna
letošního roku. Poslední třetina roku 2016 nám přinesla řadu
zajímavých akcí.
Z těch v poslední době již tradičních to byl Veteránský
den, konaný dne 3. září 2016 v Ludéřově. Dopoledne se
konal sraz kozidechů se soutěžemi o Pohár kozího vzdechu
a projížďkou zúčastněných veteránských strojů k Černé věži
v Drahanovicích a zpět. Odpoledne se konal již 7. ročník
oblíbené hasičské veteránské soutěže „O putovní pohár veteránů SDH Ludéřov“, které se letos zúčastnilo celkem 5 družstev mužů. Trofej pro nejúspěšnější družstvo veteránů si letos
opět odvezli veteráni z Těšetic. Ludéřovští veteráni skončili
na krásném 3. místě. Společná veteránská akce splnila svůj

účel a byla návštěvníky velmi kladně hodnocena.
Podzimní společné taktické cvičení zásahových jednotek
okrsku č. 5 Drahanovice se letos nekonalo. Zásahové jednotky z Drahanovic a ze Střížova se letos dne 10. června zúčastnily společného taktického cvičení pořádaného okrskem č. 6
Náměšť v Náměšti na Hané. Zásahová jednotka z Ludéřova
měla zase celé léto a podzim napilno s likvidací nebezpečného hmyzu. Vyhodnocení již 6. ročníku okrskové soutěže
„O putovní pohár okrsku č. 5 Drahanovice“, dle výsledků
soutěžících družstev z našeho okrsku proběhne tedy na
Výroční valné hromadě okrsku č. 5 Drahanovice, která se
bude konat dne 18. února 2017.
Nyní se zmíním o naší nejdůležitější hasičské činnosti.
Zásahová jednotka z Drahanovic zasahovala za uplynulé
období celkem 2x. Dne 6. září se podílela na likvidaci vosího
hnízda v MŠ Drahanovice a 4. října 2016 likvidovala spadlý
strom u Lhoty pod Kosířem. Zásahová jednotka z Ludéřova
zasahovala v období od 26. srpna 2016 do 28. září 2016 ve
všech místních částech obce Drahanovice na likvidaci nebez-
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Likvidace spadlého stromu u Lhoty p.K.

O Putovní pohár starosty obce Drahanovice

pečného hmyzu celkem 10x. Zásahové jednotky ze Střížova
a ze Lhoty pod Kosířem v druhé polovině léta a na podzim
nezasahovaly. V letošním roce 2016 evidujeme v našem
okrsku č. 5 Drahanovice celkem 22 výjezdů zásahových
jednotek. Nejvíce výjezdů – celkem 19 měla zásahová jednotka z Ludéřova, 2 výjezdy zásahová jednotka z Drahanovic
a 1 výjezd zásahová jednotka ze Střížova.
Dne 5. listopadu 2016 proběhlo na Bouzově podzimní
setkání představitelů SDH okresu Olomouc, kterého se
zúčastnili vedoucí činitelé SDH z Drahanovic, Ludéřova a
Střížova. Školení velitelů se dne 26. 11. 2016 na stanici HZS
Olomouc zúčastnili velitel okrsku br. Petr Hroch a velitelé
družstev zásahové jednotky z Drahanovic br. Jakub Řezníček
a br. Tomáš Kop. Začátkem prosince 2016 proběhlo vyúčtování dotace ve výši 20.000,-Kč od olomouckého kraje na 4
zásahové obleky PATRIOT, které Obec Drahanovice letos
pořídila pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice ve výši
56.338,-Kč.

domácí SDH Drahanovice zbyla bramborová medaile.
Kategorii ženy vyhrály hasičky z Pěnčína.
Poslední prázdninový víkend zajistili vedoucí mladých
hasičů stanování s dětmi na hasičském hřišti. Počasí přálo,
bylo opravdu horko a tak se děti po soutěžích rádi vykoupali
v kádi. Večer nechybělo opékání špekáčků a stezka odvahy.
Mimo soutěžní sezónu se mladí hasiči s vedoucími schází
v klubovně, opakují zdravovědu, topografické značky a zdokonalují techniku na hasičské soutěže.
V srpnu a září 2016 Sbor zajistil několik brigád, které byly
zaměřeny na budování a zvelebování hasičského areálu za
kapličkou. Proběhla instalace celkem šesti laviček, které byly
zakoupeny za finanční prostředky z obecní dotace pro spolky.
Drahanovští hasiči dále zastřešili rošty a udírnu
a dokončili oplechování stánku. Pro své členy jako odměnu
za celoroční činnost Sbor uspořádal v měsíci září grilování
a dne 3. 12. 2016 zajistil každoroční bowling a společnou
návštěvu adventní Olomouce.

Podzimní jednání valné hromady okrsku č. 5 Drahanovice
se konalo dne 24. listopadu 2016 v Ludéřově. Zhodnotili
jsme činnost našeho okrsku v roce 2016 a vytyčili si cíle do
roku příštího. Řešeno bylo zazimování techniky, příprava
výročních valných hromad ve Sborech a v okrsku. Nejdůležitějším bodem programu bylo řešení krize v SDH Lhota
pod Kosířem. Těžko se mi o tom píše, ale situace na Lhotě je
již neudržitelná. Sami zbylí členové SDH Lhota pod Kosířem
navrhli svůj Sbor zrušit a to k 31. 12. 2016. Je to velká škoda,
končí-li v obci spolek po sedmdesáti osmi letech své nepřetržité činnosti. Ale nedá se nic dělat. Vždy je to svobodné vůli
členů Sboru a snaze pokračovat v započatém díle svých předchůdců. Vzhledem ke zrušení SDH Lhota pod Kosířem dojde
i ke zrušení stávající zásahové jednotky na Lhotě. Zajištění
požární bezpečnosti na Lhotě převezme zásahová jednotka
z Drahanovic, likvidací nebezpečného hmyzu se na Lhotě
bude jako doposud zabývat zásahová jednotka z Ludéřova.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti v jednotlivých Sborech:
SDH Drahanovice uspořádal dne 13. 8. 2016 pohárovou
soutěž „O putovní pohár starosty obce Drahanovice“, které se
zúčastnilo celkem 16 soutěžících družstev, z toho 10 družstev
mužů a 6 družstev žen. Putovní pohár starosty obce
Drahanovice si v kategorii muži odvezli hasiči z Ludéřova, na

Hasiči ze Střížova se na podzim 2016 věnovali brigádnické činnosti, která spočívala v zazimování strojů, hasičského
vybavení, zbrojnice a venkovního areálu za kulturním
domem ve Střížově. Dne 26. 11. 2016 Sbor uspořádal rozsvícení vánočního stromečku před KD ve Střížově spojené
s příjemným popíjením výtečného střížovského punče, dětského punče a z občerstvení si návštěvníci mohli pochutnat
na uzeném cigáru a daňčím guláši. Mladí hasiči roznášeli
mezi návštěvníky této akce cukroví v duchu přípravy blížících se vánoc. Střížovští hasiči touto cestou ještě jednou
děkují všem hasičkám a střížovským spoluobčankám, které
cukroví napekly a věnovaly je hasičům na tuto akci jako
sponzorský dar. Mladí hasiči zazpívali dvě vánoční koledy.
Všechny děti obdržely z rukou starostky Sboru drobné dárky
pro radost. Akce byla velmi vydařená, hojně navštívená
a střížovským hasičům vlila do žil další energii pro pořádání
kulturních a společenských akcí v příštím roce.
Hasiči na Lhotě se dne 3. září 2016 zúčastnili svatby svého
člena Jana Valáška. Další činnost Sbor již neměl a v současné
době se připravuje na svou poslední Výroční valnou hromadu, která rozhodne o jeho zrušení.
SDH Ludéřov pořádal dne 3. září 2016 Veteránský den,
19. 11. 2016 tradiční zabíjačku a 3. 12. 2016 již 4. ročník
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rozsvícení vánočního stromu s vánočním punčem a dalším
občerstvením. Akce byla hojně navštívena a zakončena krásným Mikulášským ohňostrojem. Byla zazimována technika
a areál ve Vale. V termínu 28. - 30. října 2016 Sbor pořádal
tradiční podzimní zájezd pro své členy, tentokrát do
Svojanova. V pátek nechyběla noční tajuplná prohlídka hradu
i sklepních prostor opředená řadou historických legend
a skutečností. V sobotu se členové Sboru zúčastnili tradiční
hojně navštěvované hasičské soutěže v Širokém Dole u Poličky nazvané „O putovní pohár VŘSR – Memoriál V. I.
Lenina“. Nechyběl rudý katafalk s Leninem, na občerstvení
„Stalinburger“ a proletářská hesla, např. „Se Sovětským
svazem přišla bída na zem“. Soutěžního klání se zúčastnilo
přes 200 soutěžících družstev v kategorii muži, ženy a veteráni z České republiky a ze Slovenska. Ludéřovští hasiči skončili s časem 18.00 v požárním útoku na 87. místě z celkového
počtu 141 soutěžících kolektivů mužů. V neděli 30. října
2016 hasiči z Ludéřova navštívili vodní dílo Vír a zříceninu
hradu Zubštejn.

Soutěžící družstvo mužů SDH Ludéřov se zúčastnilo podzimního vyhlášení Hanácké extraligy a Velké ceny
Prostějovska, kde v celkových hodnoceních dosáhlo velice
pěkných umístění. Tradiční hasičský ples se v Ludéřově
tentokrát v zimní sezóně konat nebude. Poslední akcí na sále

Počátek Barokní sýpky
v Ludéřově
Barokní sýpka v Ludéřově patří mezi
zapomenuté a znovuobjevené památky
na doby dávno uplynulé, doby králů,
rytířů a vladyků. A je pro nás čest, že
nám bylo dopřáno stát u nově psané
historie tohoto historického objektu,
dnes již evidovaného v registru památek Ministerstva kultury.
Na samém počátku novodobé historie
byla jedna rozpadající se hospodářská
budova v Ludéřově stojící nedaleko
místa kterému se říká Ve vale. Ač zapsaná jako Barokní sýpka v Ludéřově
podle svého posledního významu, dříve
sloužila jako tvrz stojící nedaleko ještě
starší sestry, dnes rodinného domu.
A tento, ne zrovna krásou oplývající
objekt, byl určen k demolici. Bydleli
v něm sice různí zástupci zvířecí i
hmyzí populace, dokonce i vzácná
dřevokazná houba zde našla klidné
živobytí, ale to bylo vše. Nikdo nevěděl
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KD v Ludéřově před jeho plánovanou generální rekonstrukcí
bude Výroční valná hromada SDH Ludéřov, s termínem
konání 7. ledna 2017.
V současné době probíhá ve Sborech příprava Výročních
valných hromad, které se budou konat v prosinci 2016
a lednu 2017. Výroční valná hromada okrsku č. 5 Drahanovice je naplánována na sobotu 18. února 2017. Čeká nás
bilancování a vyhodnocení celoroční plodné činnosti ve
všech Sborech i v našem okrsku. Závěrem mi dovolte, abych
ze srdce poděkoval všem, kteří se v letošním roce podíleli na
propagaci dobrého jména svých Sborů dobrovolných hasičů
a okrsku č. 5 Drahanovice.
Vážení spoluobčané,
Máme před sebou ty nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Já
i celý výbor okrsku č. 5 Drahanovice vám přejeme klidné
prožití svátků vánočních, plné rodinné pohody a radosti
z narozeného Ježíška. Do Nového roku 2017 vám navíc přejeme hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, lásky k bližnímu a pocitu z dobře vykonané práce. Současně vám přejeme,
abyste se s námi v příštím roce 2017 scházeli pouze na společenských a kulturních akcích, které pro vás naši hasiči připravují. Kromě tradičních akcí – Hasičského plesu, ženám
k MDŽ, který budou pořádat hasiči ze Střížova dne 4. 3.
2017, oslavy patrona hasičů sv. Floriána v Ludéřově dne 6. 5.
2017, stavění a kácení Máje v Drahanovicích, hasičských
soutěží v Ludéřově, Střížově a Drahanovicích, veteránského
dne 9. 9. 2017 v Ludéřově, rozsvícení vánočních stromů ve
Střížově a Ludéřově nás v roce 2017 čekají v okrsku č. 5
Drahanovice další dvě zajímavé akce – okrskové kolo
v požárním sportu, které bude v květnu pořádat náš okrsek na
hasičském hřišti za kapličkou v Drahanovicích a konečně
oslava 125 let založení SDH Ludéřov dne 2. září 2017
v Ludéřově, při které bude slavnostně požehnán nový historický prapor SDH Ludéřov. V případě, že v roce 2017 nastane příležitost, kdy nás budete potřebovat, věřte, že jsme tu pro
vás a jsme schopni vám kdykoli a kdekoli pomoci v souvislosti s heslem a posláním našich předchůdců, „Bohu ke cti,
vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice

o dávné křivdě, která stála u zrodu této
budovy. A tak se přenesme o šest století
zpátky, kde se počal psát náš příběh.
Tehdy v Ludéřově žil i vládl Ludeř
z Ludéřova. Svým domovem měl tvrz
s opevněným hospodářským dvorem
chráněným kamennou obranou zdí,
stojící mezi dvěma potoky. O tom, že
nebylo v této době právě bezpečno,
svědčí dochované střílny. A tento vladyka Ludeř, zástupce nižší šlechty, měl
syny. Na sklonku života jim rozdělil
rodový majetek a jak to již bývá, bratři
a příbuzní počali závidět svým příbuzným a o zděděný majetek se přetahovat.
Čím více se jim dařilo svoje díly rozmnožovat, o to méně se starali o rodnou
tvrz, která pomalu chátrala. Pouze hospodářský dvůr ještě vydával živobytí
svým vlastníkům, ale dělení úrody již
v míru neprobíhalo.
V této době žil v jižních Čechách jistý
Smil z Křemže. Majitel hradu na Husi,
Křemže, mnoha vsí na cestě do Horních
Rakous a také příležitostný lapka.
V hlubokých šumavských lesích často

kupci ani nepoznali, kdo je oloupil, jen
pár dohadů kolovalo krajem, kde spravedlnosti se málokdo dovolal. V rodovém znaku měl šipku – šíp, symbol
zbraně, kterou používal k obstarání
potravy, obraně svých práv či vynucení
své vůle.
Jeho bohatší a vlivnější soused Oldřich
z Rožmberka, sám lakota a závistivec,
Smilovi nepřál. Nadal mu spát jak jeho
rozšiřující majetek tak i pravidelné
příjmy z daní od obchodníků projíždějící Smilovým panstvím, přinášející
pravidelný a bezstarostný příjem do
panské kasy.
S nástupem husitského hnutí se oba
sousedé přidali k husitům. Ze Smila se
stal husitský hejtman na Táboře, Oldřich záhy prozřel a vrátil se ke katolíkům a z obou se stali úhlavní nepřátelé.
Oldřich toužící stále více po majetku
i společenském postavení začal s koncem husitství vyhledával různé důvody
k Smilovu uvěznění, z kterých se musel
vykoupit částí majetku. Smil se sice dovolával spravedlnosti, ale v tehdejších
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dobách se spravedlnosti moc nedařilo.
Jejich sousedské vztahy ochladly natolik, že Smil přijížděl k Oldřichovi řešit
potřebné sousedské záležitosti jen na
písemnou záruku bezpečného návratu.
Doba plynula a zdálo se, že sousedské
spory počaly odplouvat s mlhavými dny
v hlubokých lesích. A zatím co Smil
s přibývajícím věkem věřil v uklidnění
sousedských vztahů, Oldřich spřádal
ďábelský plán. Roku 1439 byl Smil
pozván na Českokrumlovský hrad
a ukolébán sliby, nepožadoval písemnou záruku bezpečného návratu. Toho
Oldřich využil a vsadil svého hosta do
vězení. To ho mělo navždy zlomit a
donutit vzdát se svého majetku ve prospěch Oldřicha. Ač se za něj přimlouvali na vyšších místech mnozí přátelé,
politicky obratný Oldřich svého vězně
nepropustil a dál usiloval o Smilův
majetek i podíly jeho příbuzných.
I když z té doby není mnoho dokumentů, jisté je, že roku 1447 postoupil Smil
svůj majetek Oldřichu z Rožmberka za
příslib propuštění. Ten po té Smila
obžaloval z padělání jedné z listin, vsadil zpět do vězení a přes odpor mnoha
šlechticů počátkem července 1447
Smila popravil. Jeho rodina i příbuzní
tak přišli o majetek a snažili se najít
nový domov co nejdál od proradného
souseda Oldřicha z Rožmberka.
Epilog:
Je chladné květnové dopoledne roku
2013. Kolem sýpky je natažena pavučina stavebního lešení pro práce na zpevnění historické budovy ocelovými táhly.
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Po kovových žebřících stoupáme do
nejvyššího patra a chvíli vysekáváme
zazděný pískovcový kvádr. Ten, který
v nás již dříve vyvolával zvědavost
stoupající s pomalu opadávající omítkou venkovního zdiva. Kámen se po
chvíli pohne a sveze na dřevěnou
podlážku. Je to on. Další z pískovcových fragmentů v kdysi opravované zdi
tvrze. Dílo dávných kameníků gotiky,
jak nám již dříve určili archeologové.
Památka na staré šlechtické sídlo.
Pomalu jej otáčíme a odlupujeme zbytky hliněné malty. A najednou na nás
vykoukne. Posel dávných dob. Malá
vytesaná šipka zdobící fragment pískovcového překladu. Ač je symbolem
domovního znamení šlechtického sídla
či znakem rodu Smilů, je to celkem
jedno. Jisté je, že příbuzný šlechtic popraveného Jana Smila z Křemže (pravděpodobně jeho synovec) využil příbuzenských vazeb do našeho kraje a skutečně zakoupil r. 1447 ludéřovský dvůr
s pobořenou původní tvrzí (v zemských
deskách je uváděn hospodářský dvůr
a kopec), aby vybudoval nové pevné
obydlí na úrodné Hané a našel po zbytek života klid.

Historická poznámka:
Pravděpodobně hlavní důvod k popravě
Jana Smila vedla obava Oldřicha, že
v případě jeho propuštění by byly zpochybněny jeho nabývací nároky na
zabavený Smilův majetek a také by se
přišlo na falšování listin, kterými
Oldřich svůj další majetek nabýval.
Současné bádání zjistilo 30 padělaných
listin, v nichž předchozí králové údajně
udělují jemu nebo jeho předchůdcům
majetky a důležitá privilegia (např.
o nedělitelnosti rožmberského majetku). V některých případech byly zdařile
padělány i panovnické pečeti.

Poděkování:
Děkuji historickému badateli panu
Jaroslavu Poláchovi za odbornou
pomoc při objasnění historických událostí oné doby, která nám pomohla
osvětlit původ dnes již zapomenuté
tvrze v Ludéřově, jejíž kulturní význam
se začíná zapisovat do místního dění
obce a okolí.

Vstupné 50 Kč

KOUPÍM DŮM I K OPRAVÁM

Za spolek U nás z.s. Karel Váňa

Do této kulturní památky
Vás aktuálně zveme na

VÁNOČNÍ KONCERT
v podání hudebního souboru

DrahanCanto

v neděli 18. 12. v 16.00 h.
Po skončení koncertu si budete
moci prohlédnout

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
v půdní galerii sýpky.

(Na SMS odpovím) Děkuji 605 419 449

HLEDÁTE PRÁCI?

Aktuálně nabízíme pozice:
Montážní pracovník
Obsluha lisů
Skladník
Směnový kontrolor
kvality
Obsluha CNC strojů
Švadleny/šičky

(Prostějov)
(Třebčín/Prostějov)
(Prostějov/Třebčín)
(Prostějov/Třebčín)
(Třebčín)
(Prostějov)

Strana 14

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

...nachystané na letošní
topnou sezónu, přivezeme
přímo k Vám domů.
Objednávky:

Lombard řezivo s.r.o.
Lhota nad Moravou 54
783 32 Náklo

775 582 356
Po-Pá: 7.00 - 15,30
palivo.lombard-rezivo.cz
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