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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím na počátku konečně příchozího jara, po té tak dlouhé a na
poslední dobu kruté zimě. Příroda se již
probouzí, práce na zahrádkách jsou
v plném proudu a i investiční akce
v obci byly již zahájeny. A tak mi
dovolte jako vždy Vás s nimi seznámit.
Ta v posledních letech nejnáročnější
– splašková kanalizace – je již v plném
provozu. Od OPŽP jsme obdrželi závěrečné ukončení akce s tím, že projekt
splnil všechny podmínky závěrečného
hodnocení. ČOV, včetně splaškových
sítí a čerpacích stanic plní svoje povinnosti velmi dobře. Naše již stabilizovaná obsluha je na velmi dobré profesionální úrovni. Je zde ještě jeden menší
nedostatek, a sice to, že někteří již
napojení majitelé nemovitostí nepodepsali a nevrátili na obecní úřad smlouvu
o odvádění odpadních vod. K dnešnímu
dni je provedena inventarizace a přesně
víme o koho se jedná, a s těmito
spoluobčany bude postupováno dle
zákona 274/2001 Sb. kde v paragrafu
10 odst. 2 písmeno a. se píše ,,bez
uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod se jedná o neoprávněné
odvádění odpadních vod.“ Zastupitelstvo obce na svém prosincovém
jednání schválilo výši stočného a to
42,68 /1m3 splaškových vod. Tato výše
stočného je stanovena pro letošní rok a
bude vybírána na počátku příštího roku.
Zastupitelstvo obce na svém březnovém jednání ustanovilo pracovní
komisi, která bude jednat o případných
úlevách v placení stočného. Rozhodnuto bude potom v červnu. Co se týká
ještě odpadních vod, bylo požádáno
o zařazení Lhoty pod Kosířem do
nového plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, což by
mělo být hotové v letošním roce
a potom podle tohoto dokumentu
začneme projektovat splaškovou
kanalizaci ve Lhotě.
Nyní k letošním investičním akcím.
Zastupitelstvo obce v březnu schválilo
rozpočet obce na rok 2017 a to ve výši
38.217.000,- Kč jak v příjmové tak

výdajové části. Tím mohou být zahájeny ony investiční akce, které jsou připraveny. Jedna z nich, která byla
zahájena již v loňském roce je obnova
kulturního domu v Ludéřově, při které
dojde k vybudování nové elektroinstalace a osvětlení, rozvodů vody,
odpadů, plynu, topení, plynového kotle,
klimatizace, vybudování nových sociálních zařízení, šatny, baru, vznikne nový
balkon s posezením, hlavní sál bude
osazen akustickými panely, postaví se
nově podium, nově se vybrousí a nalakuje podlaha, budova bude osazena
novými okny, vymění se všechny dveře
včetně vchodových. Nová fasáda dodá
budově ten nejlepší kabát. Obnovu
provádí společnost ZAK-Plus Přerov,
která vyhrála v soutěži nabídkovou
cenou 4,5 milionu bez DPH s termínem
dokončení 18. 8. 2017.
Nyní k našemu novému sídlišti ,,Za
Kapličkou“. Zde je již dokončena
a v provozu splašková kanalizace, také
veřejné osvětlení, rozhlas a internet.
V těchto chvílích je zahajováno položení nové a zatím provizorní komunikace
za 1 mil. Kč s termínem 30. 5. 2017.

Prodej pozemků je již ukončen,
všechny jsou prodány až na poslední,
kde dochází k rozdělení jednoho
velkého, o který nebyl zájem na dva
menší – zájemce už máme. V jarních
měsících zde bude panovat velký
stavební ruch a domy porostou jako
houby po dešti. Zde bych rád upozornil
všechny stavebníky ve všech částech
obce, že obýváním nezkolaudované
stavby porušují stavební zákon a podle
správního řádu jim hrozí velká sankce.
Zastupitelstvo obce při schvalování
rozpočtu schválilo i výsledek výběru
a rozdělení finančních prostředků tzv.
Programu podpory spolků v naší obci
s tímto výsledkem:
Smlouva č. 1/2017 ve výši 143.200,Kč spolku: TJ Sokol Drahanovice,
IČ: 45238278.
Smlouva č. 2/2017 ve výši 93.200,- Kč
Římskokatolické farnosti Drahanovice,
IČ: 64990851.
Smlouva č. 3/2017 ve výši 102.200,Kč spolku: SDH Ludéřov
IČ: 64991521.
Smlouva č. 5/2017 ve výši 93.200,- Kč
spolku: U nás, IČ: 27010457.

Krásné velikonoce
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Další již připravovanou investiční
akcí je výměna oken v kulturních
domech ve Střížově a ve Lhotě pod
Kosířem, kde se předpokládají náklady
ve výši 400.000,- Kč bez DPH.
V jarním období proběhnou úpravy
povrchů některých komunikací a to ve
Lhotě kolem kulturního domu, v Drahanovicích u mateřské školky a ve
mlýnku. Správa silnic v tuto dobu
soutěží opravu průtahu obcemi
Drahanovice a Ludéřov, která v letošním roce proběhne. My jsme
projektově i po stránce stavebního
povolení připraveni a při této opravě
proběhne vybudování chodníku a odstavných ploch v Drahanovicích a to od
obchodu Martina po konec zástavby tj.
M. Trnka. I chodník v Ludéřově bude
opraven (předlážděn). Další připravovanou akcí je cyklostezka do Střížova,
zde je hotový projekt, máme územní
rozhodnutí a je zažádáno o stavební
povolení na MMOL. Po jeho vydání
zažádáme o dotaci a následně se stavba
zahájí. Také projektování chodníků,
opravy mostu a silnice III třídy v Drahanovicích jsou prováděny a podle
zařazení těchto investičních akcí do
plánu oprav Olomouckého kraje se
budou realizovat. K projektům ještě
tolik, je zpracováván projekt dokončení
chodníku ke školce v Ludéřově včetně
přechodu, okolí kulturního domu, a
prodloužení chodníku od pomníku
padlých na konec obce.
V prosinci jsem Vás mimo jiné
informoval o podání žádosti o dotaci na
nové dětské hřiště v mateřské školce

v Ludéřově. Zde jsme uspěli a vše se
připraví tak, aby během prázdnin bylo
vše hotovo. Náklady jsou 526.000,- Kč
vč. DPH. Další potřebnou akcí ve
směru ke školství bude plynofikace
budovy základní školy a nové topení.
Jak jistě většina z Vás ví, to stávající
elektrické (akumulační kamna) již
dosluhuje a tak je zadáno zpracování
projektové dokumentace na topení
s plynovým kotlem.
Také náš již letitý úkol, opravit
každoročně jednu kulturní památku je
letos připraven. Požádali jsme o dotaci
Olomoucký kraj, zatím neznáme výsledek, ale opravit by se měl křížek za
slepičárnami, který je v havarijním stavu. Další žádost o dotaci směřovala na
Olomoucký kraj a podpořit by měla
dovybavení zásahových jednotek obce
v Drahanovicích a Ludéřově.
Dalším okruhem činnosti je zajištění
pitné vody pro všechny spoluobčany.
Jak jistě všichni víme, celkově nám
podzemní vody klesají, není tomu jinak
ani v našem regionu a je potřeba tuto
situaci řešit, s vodou šetřit a hledat další
vhodné vodní zdroje. V plánu letošního
roku je napojení nového, již ověřeného,
vrtu na stávající vodojem. V jarním
období proběhlo vyhledání dalšího
místa k vyvrtání nového vodního
zdroje. Na tomto se usilovně pracuje
tak, aby mohlo být požádáno o dotaci,
protože jak je známo doplnění zdrojů
pitné vody je podporováno.
Také odvoz odpadů dozná v budoucnu změn, zpracovává se projekt a požádá se o dotaci na nový sběrný dvůr obce

Činnost rady

Schválení nabídky nových, aktuálw
ních, kolmých leteckých snímků obce
za 22.000,- Kč.
Úklid suti za kravínem v Ludéřově.
w
Rada obce projednala a schválila pro
úklid suti za kravínem v Ludéřově
společnost Ingstol s.r.o. Bystrovany.
Výběr dodavatele na „Opravu
w
kamenného kříže u Drahanovic“.
ORTECH s.r.o., Lípy 300, Čechy pod
Kosířem. Rada schválila nejnižší
nabídku za cenu 81.500,-Kč bez DPH.
Rada schvaluje cenu za odvoz 1ks
w
popelnice pro podnikatele 80Kč/ks.
Rada obce schvaluje smlouvu o právu
w
provést stavbu „Stezka pro chodce
a cyklisty Náměšť na Hané – Drahanovice“.
Výběr dodavatele „Kácení stromů,
w
frézování pařezů a ošetření stromů“
revitalizace zeleně obce Drahanovice –
vítězem soutěže s nejnižší cenou je
firma Zdeněk Vráblík, údržba zeleně,
Huzová 308, 793 57 Huzová, IČ
64625966. Celková cena za obě etapy
102.009,60 Kč bez DPH.

od prosince 2016 do konce března 2017

Rada obce měla na svém programu
v tomto období mimo jiné tyto důležité
body:
Oslovení realitní kanceláře Dachi
w
o propagaci pronájmu Pohostinství ve
Střížově
Výsledek výběrového řízení na
w
dodávku VO a RO v Lokalitě „Za
Kapličkou“.
Rada schvaluje nejnižší nabídku –
w
firmu Montáže inženýrských sítí s.r.o.
Všechovice, IČ: 43389554, za nabídkovou cenu 358.278,- bez DPH.
Schválení výběrového řízení výběrow
vé komise pro výběr dodavatele na
zakázku „Obnova K.D. v Ludéřově“.
Nejnižší nabídku z platných předložila
firma ZAK Plus – stavba s.r.o. za cenu
4.535.788,78 bez DPH.
Prosba kardinála Dominika Duky OP
w
a Mgr. Františka Lukla o finanční dar
1 Kč na občana obce na pořízení varhan
do Svatovítské katedrály. Rada obce
schválila dar ve výši 2.000,- Kč.

Duben 2017

a všechna sběrná místa budou vybavena novými kontejnery na sklo, plasty
a papír. Změny jsou připravovány
i v likvidaci bioodpadů.
V průběhu zimního období proběhly
valné hromady všech našich spolků, na
kterých se jednak hodnotí uplynulý rok
a sestaví plán práce na rok letošní. Jsem
rád, že mě jako starostu obce na tyto
schůze spolky zvou. Rád mezi ně
zavítám a společně nastavíme směr
další spolupráce. Mohu Vás ubezpečit,
že ve všech vrcholných funkcích jsou
pracovití lidé, kteří mají na srdci obecní
prospěch. Věřte, že dělat při zaměstnání tolik kulturních, sportovních a
společenských akcí a zabezpečovat
zvelebování života obce a mnohdy
i obecního majetku je hodně náročné.
Já osobně bych všem nejmenovaným
za jejich práci rád poděkoval, popřál
jim ke splnění všech letošních úkolů
hodně zdaru. A oni všichni vědí, že
dveře starosty mají otevřené. Doufám,
že i vedení nově vznikajícího spolku
Drahanovice 60+ si nastaví svoji
činnost na základě spolupráce a komunikace s vedením obce.
Vážení spoluobčané, od 1.dubna je
znovu zahájena kulturní sezona jak na
Černé věži, tak v Galerii U Kalicha.
Tyto budou během roku pořádat nejrůznější kulturní akce, na které Vás
vedení obce srdečně zve.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
všem krásné prožití jarního času a
dětem bohatý mrskut.
Ivo Richter, starosta

Dne 3. 4. 2017 po zasedání Rady
obce oznámil svoji rezignaci
Mgr. Miloš Korhoň
na funkci místostarosty obce
a tudíž člena rady.

Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených termínech
bude vybírat místní poplatek
za komunální odpad pro rok 2017.
Částka je 430,- Kč za osobu.
Střížov – kulturní dům
úterý 18. 4. 2017 14.40 – 15.15
Drahanovice – kancelář obecního úřadu
středa 19. 4. 2017 8.00 – 11.00
13.00 – 17.00
Ludéřov – místnost rozhlasu
čtvrtek 20. 4. 2017 14.40 – 15.15
Lhota p/K – místnost rozhlasu
čtvrtek 27. 4. 2017 14.45 – 15.15

Duben 2017
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Vážení spoluobčané,
naše obec dělá již roky mnoho pro to, abychom byli zásobeni kvalitní pitnou vodou a aby jí byl dostatek. V roce 2006
jsme zprovoznili posilovací vrt, který byl součástí nového
vodovodu a který dle výpočtů měl s rezervou stačit pro potřeby našich obyvatel na mnoho let. Od té doby už máme vrt
další a během několika měsíců se stane oficiální součástí naší
vodovodní sítě.
Bohužel, odborníci plánují, my děláme co umíme, ale
příroda si zařizuje věci po svém. A tak bohužel musíme konstatovat, že naše spodní voda klesá. Situace není dramatická,
pokud budeme všichni dodržovat pravidla, žádná katastrofa
nám nehrozí a k běžnému používání je vody stále dostatek.
Aby to tak ale bylo i nadále, rada obce vyhlašuje tato
ZÁVAZNÁ pravidla pro nakládání s pitnou vodou z vodovodní sítě:

Vyhlašujeme (opakovaně) absolutní zákaz
používání vody z obecního vodovodního řádu
k zalévání a napouštění domácích bazénů
a to všech, včetně nafukovacích .
Důrazně vás žádáme, abyste tento zákaz vzali všichni
s plnou vážností na vědomí a řídili se jím. V případě vaší
nezodpovědnosti riskujete nejen to, že budeme bez vody
všichni, ale i případné občanskoprávní řízení obce proti vaší
osobě. I z tohoto důvodu si laskavě uchovávejte pro případnou kontrolu doklad o nabytí vody v bazénu.
V případě, že budete chtít vodu do bazénu , je možné
objednat vodu z cisterny. Zde je ceník a údaje k objednávání
autocisterny:
Jedná se o vozidlo Mercedes s cisternovou nástavbou o objemu 8 m3 a s možností čerpání vody do vzdálenosti cca 50 m.
Cena za 1 m3 pitné vody je 39,15 Kč včetně DPH.
Doprava - 31,- Kč/km, čerpání - 500,- Kč/hod
Voda je dovážena z odběrového místa společnosti MOVO,
a.s., v Olomouci na ulici Tovární 41.
Upozorňujeme na skutečnost, že v zájmovém období (dubenčerven) je nutné případné objednání dovozu vody řešit minimálně s týdenním předstihem, ale i tak není možno garantovat splnění tohoto termínu, a to vzhledem k možnosti nutného
zajištění náhradního zásobování pitnou vodou při poruchách
na vodovodní síti.
Kontakt na objednání vody: p. Smysl – 724 176 023,
p. Kovačík – 724 039 520
Alternativa při dovozu vody jsou další dopravci, např. Vít
Vysloužil, Náměšť na Hané – 602585708 a p. Dostál –
602185274
Rada obce

Uzavření rozhledny na Velkém Kosíři
Z technických důvodů je rozhledna na Velkém Kosíři
uzavřena až do odvolání. Prosíme všechny návštěvníky
Velkého Kosíře za pochopení.
V současné době řešíme reklamace vad díla, které se
během dvouapůlletého provozování na této rozhledně
projevily. Uzavření rozhledny je jediným možným řešením. Chceme, aby životnost rozhledny byla co možná
nejdelší, chceme, aby rozhledna byla pro její návštěvníky
bezpečná.
Bohužel, během provozu se objevily takové vady v provedení, které nám tyto záruky nedávají. Vzhledem ke
skutečnosti, že stavební firma se k našim předešlým reklamacím stavěla vlažně a řadu vad odmítla uznat nebo jejich
řešení nebylo pro Mikroregion KOSÍŘSKO přijatelné,
požádali jsme ČVUT Praha, fakulta stavební - znalecký
ústav, institut soudního znalectví, o vypracování nezávislého znaleckého posudku k předmětné stavbě. Na základě
výsledků znaleckého posudku ČVUT Praha jsme přistoupili k úplnému uzavření rozhledny.
Jsme si vědomi, že rozhledna se stala vyhledávaným
turistickým místem olomouckého regionu, o to více nás
mrzí, že musíme k takovému řešení přistoupit.
Vedení Mikroregionu Kosířsko

Jarní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 22. dubna 2017.

od 8.00 do 8.30 Lhota (u kulturního domu)
od 8.35 do 9.30 Drahanovice (u školy)
od 9.35 do 10.30 Drahanovice (před cukrovarem)
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!

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod Kosířem
Vážení občané,
v obecních zpravodajích č. 3/2015 a č.
1/2016 jsem detailně popsal problémy
současné doby, které by šly vyřešit
Komplexními pozemkovými úpravami
(KoPÚ) v k.ú. Ludéřov. Nastínil jsem,
že Obec Drahanovice je připravena
v nadcházející době vyřešit řadu
problémů, které nás všechny trápí a
které je třeba bezodkladně řešit a to
společnými silami. Za ten rok a čtvrt, co
se zabývám přípravou KoPÚ v k.ú.

Ludéřov jsem této problematice věnoval stovky hodin ne k vlastnímu, ale
obecnému prospěchu. Těší mne, že řada
občanů-vlastníků pochopila, oč tu jde.
Dokazuje to fakt, že k dnešnímu dni
podepsalo souhlasy se zahájením komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Ludéřov podepsalo k dnešnímu dni
celkem 187 vlastníků pozemků,
patřících do zemědělského půdního
fondu na celkové výměře 181 ha půdy,
což je zhruba 87 % celkové výměry

ZPF potřebné k zahájení KoPÚ v k.ú.
Ludéřov. K tomu, abychom mohli
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Ludéřov zahájit, nám v současné době
chybí souhlasy na zhruba 27 ha pozemků. Loni a letos jsme dvakrát oslovili
s panem starostou obce Drahanovice
největšího vlastníka pozemků – ZD Senice na Hané, které v současné době
vlastní zhruba 69 ha orné půdy v k.ú.
Ludéřov. K zahájení KoPÚ v k.ú.
Ludéřov stačil tedy pouze 1 souhlas.
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K našemu překvapení se představenstvo
ZD Senice na Hané rozhodlo nás v této
bohulibé činnosti nepodpořit. Velice nás
to mrzí, zvlášť proto, že soukromí
zemědělci, kteří v k.ú. Ludéřov hospodaří, byli mezi prvními, kteří souhlasy
k zahájení KoPÚ v k.ú. Ludéřov podepsali. Důvodů, proč ZD Senice na Hané
nám souhlas se zahájením KoPÚ v k.ú.
Ludéřov nepodepsalo, může být několik. Na jedné straně to může být obava
z navýšení nájmů po dokončení KoPÚ
v k.ú. Ludéřov, protože jen v loňském
roce šla cena orné půdy nahoru zhruba
o čtvrtinu, na druhé straně to může být
i skutečnost, že v rámci KoPÚ v k.ú.
Ludéřov se vyřeší dědictví zhruba
třiceti vlastníků půdy, kteří vlastní
celkem 10 ha orné půdy v tomto
katastru a jsou desítky let po smrti. Je
mi 47 let a některé vlastníky z naší malé
vesničky jsem ani osobně neznal. Byli
již dávno na „Pravdě Boží“. A tak se
ptám? Komu asi uživatelé těchto
pozemků platí nájemné? Odpověď
nechám na zvážení každému z vás.
Na zasedání obecního zastupitelstva
dne 16. prosince 2016 jsme odsouhlasili
zahájení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Lhota pod Kosířem. Byl
jsem radou a zastupitelstvem obce Drahanovice pověřen přípravou k zahájení
KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem, které
je svou rozlohou 207 ha v rámci obce
Drahanovice sice územím nejmenším,
ale svou polohou blízko Velkého Kosíře
určitě atraktivním. Komplexní pozemkové úpravy se dotknou zhruba 120 ha
pozemků v k.ú. Lhota pod Kosířem.
Hlavní důvod, proč chceme současně
v letošním roce zahájit i komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod
Kosířem spočívá v celkovém smyslu
plánovaných zpevněných polních cest
z Kníniček, z Ludéřova a Střížova na
Lhotu pod Kosířem. Těmito cestami
chceme naše 4 místní části – Ludéřov,
Střížov, Kníničky a Lhotu pod Kosířem
propojit, jinak by cesty končily na
hranici ludéřovského katastru v polích.

Protipovodňová opatření na Lhotě pod
Kosířem není třeba vzhledem k poloze
této části obce až na malé výjimky nad
chatovou oblastí řešit. Řešit by se ale
mělo protierozní opatření na omezení
splachu orné půdy a především cesty.
Tou nejvýznamnější, vedle již zmíněných, bude zpevněná polní cesta ze
Lhoty pod Kosířem přes Hék na Horní
pole nad Ludéřovem. Jejím vybudováním dojde k lepšímu propojení Lhoty
pod Kosířem s Ludéřovem, Laškovem
a Pěnčínem. Cestu budou používat
nejen zemědělci, ale i občané a složky
integrovaného záchranného systému.
Velký význam bude mít pro turistiku
jako propojení dálkových cyklotras č.
6033 Zámek Náměšť na Hané –
Hradecký dvorek nad Ludéřovem –
Pěnčín, a č. 6034 Lhota pod Kosířem –
Gabrielov – Velký Kosíř – Slatinky –
Slatinice. V rámci řešení komplexních
pozemkových úprav budou dohledáni
dědicové více než třiceti zemřelých
vlastníků v k.ú. Ludéřov, kteří vlastní
i několik desítek let po své smrti celkem
10 ha orné půdy. V k.ú. Lhota pod
Kosířem se jedná o celkem 15 zemřelých vlastníků půdy s celkovou výměrou 5,5 ha orné půdy.
Podle zákona č.139/2002 Sb. ve
znění pozdějších novel a doplňků
provádí komplexní pozemkové úpravy Státní pozemkový úřad a plně je
hradí stát a Evropská unie. A to nejen
projektovou dokumentaci plánu společných zařízení, geodetické práce
a vytyčení nových pozemků, ale
i vlastní realizace společných zařízení. Stručně řečeno, obecní pokladnu
komplexní pozemkové úpravy nezatíží.
Na přelomu března a dubna 2017
jsme vlastníkům pozemků v k.ú.
Ludéřov a v k.ú. Lhota pod Kosířem
rozeslali k podpisu souhlasy se zahájením komplexních pozemkových
úprav v těchto katastrech. Připojili jsme
i dopis s objasněním, co to vlastně
komplexní pozemkové úpravy jsou a co

Blesková povodeň v Ludéřově v roce 2008
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Tříkrálová sbírka 2017
Rádi bychom vás seznámili s výsledky Tříkrálové sbírky 2017.
Koledníci v Drahanovicích vybrali 35.754,- Kč. I v tomto roce se do
projektu zapojilo osm kolednických
skupinek.
Děkujeme všem dárcům za jejich
štědrost a i těm, kteří s přípravou
a realizací sbírky pomohli.
nám všem přinesou. Nechyběly i ukázky z již realizovaných společných
zařízení po dokončení KoPÚ. Pevně
věřím, že tento dopis vlastníky půdy
osloví a že nám dají mandát k vyřešení
problémů v naší krajině. Je to poslední
možnost, která se už nikdy nebude
opakovat.
Využijme ji společně. Jen tak
budeme schopni pomocí společných
zařízení v budoucnu ochránit majetek
našich občanů v Ludéřově, Střížově a
Kníničkách před bleskovými povodněmi, vyřešit problémy s pozemky, vystavět nové zpevněné cesty tam, kde mají
být a předat dalším generacím naši
krajinu chráněnou před účinky větrné a
vodní eroze. Naše snažení není žádným
výkřikem do tmy, v současné době jsou
dokončovány komplexní pozemkové
úpravy v sousedním k.ú. Čechy pod
Kosířem, v loňském roce byly zahájeny
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Slatinice a v k.ú. Slatinky.
Přeji vám všem pevné zdraví, štěstí
a Boží požehnání v roce 2017, roku
zahájení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod
Kosířem.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Příklad realizovaných opatření v krajině po dokončení KoPÚ
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Akce SPOZ:
2. 2. 2017

Zlatá svatba

Marie a Arnošt Srovnalovi Ludéřov

26. 2. 2017 Vítání občánků
- Petr Hofschneider, Drahanovice
- Eliška Nehanská, Drahanovice
- Veronika Mako, Drahanovice

Sbor pro občanské záležitosti v Drahanovicích pracuje již 45 let
Podle zápisu byl v Drahanovicích
založen v roce 1972 Sbor pro občanské
záležitosti. Byl ustaven jako sedmičlenný sbor, předsedkyní byla paní Marie
Zapletalová (dnes Kvapilová) ze
Střížova.
V prvních letech se sbor zaměřil na
vítání dětí do života a návštěvy jubilantů, starších 80 let, v domácnostech.
Do kroniky byly zapisovány svatby
i výročí svateb stříbrných a zlatých,
byla pořádána posezení s důchodci.
Činnost sboru od té doby pokračuje
bez přerušení až do současné doby. Ve
sboru se vystřídala celá řada našich
občanek. Náplň sboru pro občanské
záležitosti se postupně rozšiřovala např.
sázením zelených kronik (za každé
nově narozené dítě se zasadil v naší
obci strom), slavnostní předávání
občanských průkazů patnáctiletým,
rozloučení dětí s mateřskou školou,

zahájení školního roku a přivítání
prvňáčků ve škole, předání ocenění
nejlepším žákům Základní školy v Drahanovicích apod.
V současném SPOZ dobrovolně
pracuje 8 obětavých členek a jsme rády,
když se naše práce setkává s radostí
a nadšením.
Tradiční aktivity zůstaly, některé
byly nahrazeny jinými, zajímavějšími.
Letos jsme přijali nabídku ke
spolupráci se spolkem U NÁS a týden
před Velikonocemi se budeme podílet
na Velikonočním zdobení na Barokní
sýpce i s občerstvením.
Největší akcí SPOZ, která se každoročně setkává s nadšením a úspěchem,
je setkání seniorů. Letos se budeme těšit
na XIV. Setkání seniorů. A připravili
jsme pro naše spoluobčany milého
hosta!!
Mezi priority SPOZ tradičně patří

práce se starší generací. Vyžaduje
individuální a citlivý přístup členek
SPOZ. Velmi kladně jsou hodnoceny
blahopřání ke zlatým, diamantovým
svatbám, ať již v obřadní síni nebo
doma.
Chtěla bych zde upozornit naše dříve
narozené občany, kteří letos nebo
i v blízkých letech oslaví zlatou,
diamantovou nebo jinou jubilejní
svatbu, aby kterékoliv členky SPOZ
informovali, případně tuto významnou
životní událost sdělili pracovnicím
Obecního úřadu v Drahanovicích.
Budeme rády, když tak významný
den bude obohacený příjemným
setkáním.
Na závěr bych chtěla všem popřát
hodně slunečných jarních dnů a příjemné prožití nadcházejících svátků
jara.
Mgr. Iva Psotová, předsedkyně SPOZ

Revitalizace zeleně v obci
Drahanovice
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že po dokončení splaškové kanalizace se
vedení obce zaměřilo na revitalizaci zeleně ve všech místních
částech obce Drahanovice. Projekty jsou řádně a odborně
zpracovány s výhledem na několik desetiletí dopředu.
V první etapě jsme řešili celkem 14 lokalit – v Kníničkách,
Ludéřově a Střížově. Do konce měsíce března 2017 jsme
vykáceli havarijní stromy, stromy dožívající a neperspektivní
z dlouhodobého hlediska. Káceny byly i neperspektivní keřové skupiny. Havarijní a neperspektivní stromy jsme káceli
i v Drahanovicích u křížku „Na Nové“, ořešák u potoka Zlatá
Stružka a vybrané neperspektivní a havarijní stromy v zahradě MŠ Drahanovice. Především topoly v zadní části této
zahrady, kde si děti hrají, byly shnilé a děravé jak řešeto.
Všechny kácené stromy měly řádné povolení ke kácení
a jejich kácení bylo zdůvodněno v projektu, zpracovaného
renomovanou olomouckou zahradní architektkou Ing. Karin
Dienstbierovou. Nechybělo biologické posouzení jednotlivých lokalit, které nám v loňském roce zpracoval renomova-

ný zoolog RNDr. Miloš Holzer. Na dotaci ze Státního fondu
životního prostředí jsme v této etapě bohužel nedosáhli.
Chybělo nám pouhých 7 bodů při hodnocení projektu.
Jedním z kritérií, které se posuzovaly, byl i celkový počet
obyvatel obce. Pokud bychom měli více jak 5000 obyvatel,
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dotace ve výši 60% nákladů by nám jistě neutekla. Přesto
jsme se rozhodli první etapu revitalizace zeleně zahájit
a financovat z vlastních zdrojů. Ke kácení keřových skupin
a malých stromů jsme využili naši obecní pracovní četu,
ostatní stromy nám pomohli pokácet a uklidit hasiči
z Drahanovic, Ludéřova a ze Střížova. Ze spolků se připojili
členové sdružení „U Nás“ a naši myslivci. Všem těmto spolkům chci poděkovat za jejich kladný a vstřícný přístup
k řešení této problematiky. Naší obci ušetřili nemalé finanční
prostředky. Zbytek stromů, které nešly pokácet od pařezu
kácel pomocí plošiny pan Zdeněk Vráblík z Huzové, který
zvítězil ve výběrovém řízení na kácení havarijních stromů,
frézování pařezů a ošetření stromů. Kácení nepřístupných
stromů – ořešáku u Zlaté Stružky v Drahanovicích a lip
u dětského hřiště v Ludéřově, provedl renomovaný arborista
Pavel Dundáček. Další část revitalizace zeleně proběhne po
velikonocích odfrézováním pařezů. Ošetření stromů kolem
kapliček, pomníků padlých a na veřejných prostranstvích
budeme provádět po olistění stromů v měsíci květnu 2017.
Nakonec vysadíme nové stromy a keře dle zpracovaného
projektu.
V letošním roce ještě plánujeme realizaci další etapy revitalizace zeleně, tentokrát půjde o tzv. extravilán. Jedná se
celkem o 7 vybraných lokalit v Drahanovicích, Kníničkách,
Ludéřově, Střížově a to v krajině. Mezi nejvýznamnější lokality bych uvedl ošetření jírovců s alejovou výsadbou stromů u
křížku za drůbežárnou v Drahanovicích. Tento kříž bude letos
rovněž jako kulturní památka místního významu opraven.
Dále bude provedena rekonstrukce sadu na Spálenci
v Drahanovicích, revitalizace zeleně v okolí pomníku
Svatopluka Čecha a myslivecké chaty na Příhoně nad
Ludéřovem včetně ošetření lip kolem křížku a na louce u lesa
a dokončení rekonstrukce třešňové aleje ze Střížova směrem
k Náměšti na Hané až po hranici k.ú. Ludéřov a k.ú. Náměšť
na Hané. Na tuto akci máme od Státního fondu životního
prostředí přislíbenou dotaci ve výši 80 % nákladů. V současné době je dokončena projektová dokumentace druhé etapy
revitalizace zeleně v obci Drahanovice – intravilán, která řeší
obnovu veřejné zeleně v zastavěných územích a to na deseti
lokalitách v Drahanovicích a na třech lokalitách ve Lhotě pod
Kosířem. Bude-li letos vypsán Státním fondem životního
O novém spolku důchodců a seniorů

DRAHANOVICE 60 +
Dámy a pánové,
jsem velmi rád, že Vám mohu oznámit
zprávu o vzniku nového spolku v Drahanovicích. Jeho cílem je sdružovat
důchodce a seniory prostřednictvím
spolkové činnosti. Vznik spolku
inicioval Jan Medřík z Ludéřova. Toho
oslovila velká popularita a zájem
občanů o úspěšné akce spolku seniorů
ve Slatinicích, kterých se sám zúčastňuje. Spolek zde funguje déle jak rok
a těší se velkému zájmu občanů.
Naše první schůzka se konala dne 30.
ledna v rámci přípravného, zatím
osmičlenného výboru. Zde jsme se
domluvili na všech potřebných krocích,
které je nezbytné učinit, aby mohl být
spolek oficiálně ustanoven.
Na druhé schůzce v měsíci březnu
jsme již spolek pojmenovali na Spolek
Drahanovice 60 +. Chtěl bych předejít
otázce lokálních patriotů z jiných částí
obce. Drahanovice figurují v názvu pro-
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prostředí dotační titul na obnovu veřejné zeleně v sídlech,
určitě podáme žádost o dotaci s cílem zrealizovat výše uvedený projekt revitalizace zeleně v Drahanovicích a na Lhotě
pod Kosířem v roce 2018.
Přeji vám všem příjemné a milostiplné prožití svátků velikonočních.
Ing. Pavel Navrátil, radní obce Drahanovice

to, že bude sdružovat členy ze všech
místních částí obce. A proč 60 +? No je
pro ty, kteří dosáhli věku 60-ti let
a starší. Jen pro informaci, v tomto
věkovém limitu je v naší obci více jak
400 občanů!
Rovněž jsme naplánovali a uskutečnili schůzky s oslovenými občany ve
všech částech obce. Zájem a tedy i účast
byla dobrá. Vysvětlili jsme naše představy fungování spolku, jeho stěžejní
programové okruhy. Hlavní jeho náplní
bude především zájmová činnost. Naší
snahou bude navrhovat, plánovat
a uskutečňovat akce takové, které
budou vycházet ze zájmů a představ
členstva. A samozřejmě využívat při
tom zkušenosti nejbližších spolků
v Těšeticích a Slatinicích. Nechceme se
„opičit“, ale využít toho, co se osvědčilo. Hlavním motem je především to,
abychom se scházeli, popovídali si
a společně něco pěkného v této
uspěchané době zažili.
Důležitým krokem přípravného

výboru je sestavení stanov spolku
a vytvoření dalších nezbytných dokumentů, potřebných pro řádnou registraci u Ministerstva spravedlnosti.
Někdo si řekne, k čemu nám bude
nějaká registrace? Pokud chceme získat
dotace pro naše konání, musíme
bohužel tento administrativní krok
podstoupit. V době, kdy čtete tato slova
už bude žádost podaná.
Každý, kdo budete mít zájem, splňuje podmínku věku a zamýšlí do řad
spolku vstoupit, má možnost obrátit se
na jednotlivé členy přípravného výboru,
kterými jsou: Jan Medřík, Jarmila
Dohnálková (Ludéřov), Ing. František
Faltýnek (Střížov), Josef Žák, Mgr.
Jaromír Ostrý, Jiří Konopka, Olga
Krönerová (všichni Drahanovice),
Ludmila Přikrylová ( Kníničky).
Těšíme se na Vaši odezvu, na
budoucí setkávání a novému spolku
přeji úspěšný start !
Za přípravný výbor,
Ing. František Faltýnek
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Černá věž
Milí návštěvníci, s příchodem jara se opět otevírá naše
chráněná kulturní památka Černá věž. Nadcházející sezona
prohlídek začala v sobotu 1. dubna a potrvá do soboty 30. září
2017.
Návštěvní doba věže se pro turisty nemění. Sobota a
neděle vždy od 10-12 a 13-17 hodin, od června do září ještě
ve středu od 13 do 17 hodin. Vstupné zůstává stejné jako v
loňském roce: dospělí 20 Kč, studenti a senioři 10 Kč a děti
od 6 ti let platí 5 Kč.
V nejvyšším patře věže budou opět probíhat výstavy, na
které Vás srdečně zveme.
1.4. – 28.5. Výstava kalendářů
Stolní, závěsné a nástěnné kalendáře ze soukromé sbírky
pana Miloslava Dvořáka z Drahanovic
(fauna, flóra, doprava, umění, minulost i současnost)
3.6. – 2.8. Výstava plastikových a papírových modelů
Josef Mlčoch, Rostislav Bartoněk, Josef Koutný – plastikové
modely, Ladislav Holásek a Filip Koudelka – papírové
modely
5.8. – 30.9. Strašení ve věži
Lubomír Otisk
Výstava tajuplných obrazů a sochařských prací mladého
talentovaného tvůrce z Lichnova
Vernisáž v sobotu 5.8. 2017 v 15 hodin.
První kulturní akcí, která proběhne v neděli 30. dubna
v areálu u Černé věže bude SLET ČARODĚJNIC. Zábavný
podvečer s písničkami a spoustou her pro malé i velké
čarodějnice a kouzelníky začne v 16.30 hodin. Těšíme se na
děti v kostýmech.
V neděli 7. května od 14 hodin proběhne pořad ke Dni
matek. Program začne vystoupením dětí z MŠ Drahanovice
a Ludéřov a dětí ZŠ Drahanovice. Poté bude následovat
úžasný koncert Adele Tribute.
K příležitosti Dne dětí připravujeme na sobotu 20. května
POHÁDKOU VĚŽ I VES na téma „Povolání“. Startovné pro
soutěžící děti, ostatní vstupné dobrovolné. V areálu u věže
začneme již od 13 hodin. U každého stanoviště budou čekat
zajímavé osoby různých povolání, se kterými si děti mohou
vyzkoušet různé úkoly daného povolání.
Hodové odpoledne s koncertem skupiny ABBA
CHIQUITA REVIVAL chystáme na sobotu 22. 7. od 16
hodin. Těšíme se na hojnou účast návštěvníků a příznivců
Černé věže.
Všechny kulturní akce a výstavy budou podrobně popsány
na plakátech a www stránkách Černé věže, www.cernavez.cz.

Ani v zimním období
Galerie U Kalicha
neodpočívala
Po oficiálním uzavření turistické
sezóny koncem října začalo intenzivní
kulturní využití.
V prosinci žáci zdejší školy zahájili
adventní čas literárně hudebním
Setkáním u klavíru, které uspořádala
paní učitelka Janečková.
Vánoční svátky nám zpříjemnil
hudební sbor DrahanCanto pod vedením sbormistryně Jiřiny Janečkové
svým vystoupením na Štěpána. Klavírní
doprovod zajišťovaly Hana a Tereza
Vychodilovy, na violu hrál Jakub Janeč-

Na Černé věži si také můžete zakoupit nové suvenýry: nejnovější z nich jsou mosazné mince s věží za 40,-, nové
pohlednice Drahanovic a Galerie U Kalicha, kalendáříky na
rok 2017, plátěné tašky s dlouhými uchy, novou tur. vizitku
a magnet Galerie a nové keramické výrobky – číše, hrnky,
štamprdlíky, korbele, zvonečky, náprstky a další. V prodeji
jsou také tur. vizitky – 7 druhů, tur. známky – 7 druhů, včetně
nové známky s Černou věží, propisky, dřevěné tužky
a pastelky, píšťalky, deníky, pohledy atd.
V infocentru Černé věže je k dispozici také množství
různých propagačních materiálů blízkého okolí a Olomouckého kraje.
S přáním pěkných jarních dnů
Lucie Lichnovská
info@cernavez.cz

ka a na flétnu Jiří Jašíček. Sál nacpaný
k prasknutí odměnil účinkující dlouhotrvajícím potleskem vestoje.
14. ledna se konal odložený koncert
Zdeňka Kroutila a Alžběty Boucníkové
pod názvem Ohlédnutí za vánočním časem. Zpěvačka zazpívala nejen koledy
a moderní vánoční písně, ale i klasiku,
spoluúčinkoval i devítiletý Kryštof
Selig, který hrál na klavír a zpíval.
Koncem ledna Jírovci z Litovle
uspořádali koncert Na Hromnice zimy
polovice. Zazněly středověké vánoční
písně, Janáčkova Láska opravdivá,
Veni Emmanuel, upravené lidové písně
a verše Rostislava Valuška zhudebněné
Janem Valuškem, který sdružení diriguje.

DEN MATEK
Černá věž Drahanovice
7. 5. 2017 ve 14.00 hodin
w
vystoupení dětí ZŠ a MŠ
w
koncert revivalové kapely

ADELE Tribute
zveme všechny příznivce
zpěvačky ADELE
zazní její největší hity, např.
Skyfall či Hello
w
Prodej letniček a bylinek.
Občerstvení zajištěno.
Slosovatelné vstupenky pro ženy.
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Hned na počátku února uspořádala zdejší ZUŠ Dětský
koncert. Vystoupilo na něm 20 žáků ZUŠ – klavíristů a
flétnistů, od začátečníků po téměř absolventy. Sál byl zcela
zaplněný především příbuznými a kamarády účinkujících.
11. února Galerie hostila Valentýnský večer při svíčkách.
Milostné písně zazpívaly Nela Vydrželová a Kamila
Piterková za klavírního doprovodu Hany Vychodilové.
Kapela Pentatonic vystoupila v druhé polovině. Koncert
doplnila velmi úspěšná výstava obrazů Kláry Psotové.
A co nás čeká dál?
Turistická sezóna začala 1. dubna. Toho dne v 16 hodin
jsme přivítali všechny děti pohádkou Perníková chaloupka,
kterou zahrálo loutkové divadlo Pronitka z Prostějova.
29. 4. pořádá Sbor dobrovolných hasičů v zahradě Galerie
stavění máje a 3. 6. kácení máje, 26. 5. ZUŠ dětský májový
koncert. Další akce budou upřesněny na internetových
stránkách obce, případně www.galerieukalicha.cz a facebooku.
V letošním roce si můžete koupit nové pohlednice Galerie
a složenou pohlednici Drahanovic, dále kalendáříky s fotkou
Galerie na letošní rok, keramiku s motivem (např. svícen,
číše, hrnek), svíčky, pastelky a píšťalky, turistickou vizitku,
plátěné tašky, vše s motivem Galerie. Také na Vás čeká
propagační skládačka o Galerii a turistická příručka
Drahanovice.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Hana Bratterová
správkyně Galerie

Několik drobností z farnosti
Drazí spoluobčané, milí farníci,
jak je jistě většině známo, tak ve farním
kostele v Drahanovicích se v měsíci
březnu začalo s opravou elektroinstalace, respektive s její celkovou rekonstrukcí. Firma Elektro - Remo, spol.
s r.o. z Přerova, která byla vybrána
administrátorem farnosti (panem farářem) ve spolupráci s farníky ze Slatinic,
zahájila venkovní práce v pondělí 13.
března a téhož dne byla také ochotnými
dobrovolníky zahájena příprava interiéru kostela na zahájení prací uvnitř.
V průběhu celého týdne bylo vystěhováno vybavení a bylo provedeno
zakrytí komponentů, které jsou pevně
spojené s budovou. Poslední mše svatá,
před rekonstrukcí, byla odsloužena
v pátek 16. března již v provizorních
podmínkách (viz foto) a poté byly
dokončeny přípravné práce, tak aby se
mohla stavba předat dodavateli. Vše
bylo připraveno v sobotu 17. března a
následně v pondělí došlo k předání.
Technický dozor neboli také zástupce
objednatele oprávněný jednat ve věcech
technický, který byl vybrán administrátorem farnosti, pan Ing. Josef Bartoněk
z Těšetic, již dne dohlíží na zdárný
průběh rekonstrukce.
Co z toho plyne? Od soboty 17.
března 2017, na základě rozhodnutí
Ekonomické rady farnosti Drahanovice,
která zasedala 10. března, neprobíhají
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Výstavka velikonočních kraslic
od 8. dubna do 23. dubna 2017
Galerie U Kalicha a Černá věž Drahanovice

malá výstavka tradičních hanáckých
velikonočních kraslic zdobených slámou
paní Marie Záhorové z Těšetic.
K shlédnutí jsou kraslice vyrobené ze slepičích,
husích a pštrosích vajec.

Otevřeno so, ne: 10-12, 13-17 hodin

v našem farním kostele žádné bohoslužby ani jiné církevní obřady. Tento stav
je předběžně plánovaný do konce měsíce května letošního roku, ale s největší
pravděpodobností se termín o něco
protáhne a znovu zprovoznění kostela
bude záležet především na tom, jak
bude interiér vypadat po rekonstrukci
elektroinstalace. Buďte prosím shovívaví, protože kostel potřebuje opravu
a nejen opravu elektroinstalace, ale
i dalších částí. Tímto také jménem našeho pana faráře, mockrát děkuji všem
obětavým, kteří se aktivně bez ohledu
na svůj drahocenný čas a nároku na
odměnu, podíleli na vystěhování a přípravě budovy kostela, před zahájením
samotných prací.
Na základě výše uvedených skutečností, připomínám, že v případě potřeby
křtu, svatby nebo pohřbu, popřípadě jiných záležitostí, není možné v současné
době tyto vykonat v Drahanovicích, ale
po individuální dohodě s administrátorem farnosti, který sídlí v Těšeticích,
jen v některém římskokatolickém kostele v okolních obcích. Ať jsou to již
Těšetice, Slatinice, Náměšť na Hané
popřípadě jiná obec a v krajním případě
i kaple v Ludéřově, vždy dle přání,
domluvy a možností poptávajících a
potřebných.
Protože oprava nám zasáhla i největší křesťanské svátky, které se na světě
slaví a kterými jsou blížící se velikonoce, tak je také v tomto zpravodaji přilo-

žen přehled velikonočních bohoslužeb
a obřadů v okolních farnostech, protože
v kostele v Drahanovicích se letos slavit
nemůžou, za což se farnost moc omlouvá. O znovu zprovoznění farního kostela a zahájení pravidelných bohoslužeb
a nepravidelných církevních obřadů
budete všichni včas informováni. Buďme optimističtí a věřme, že hodové
oslavy svátku svatého Jakuba, již oslavíme doma a budeme mít nejen mnoho
nových elektroinstalačních kabelů pod
omítkou a nové zásuvky, vypínače a nový způsob vytápění, ale i nové osvětlení
interiéru.
I když je kostel mimo provoz, neznamená to, že se vše ostatní zastavilo. Stále probíhá ve škole výuka náboženství
v souladu s rozvrhem a také se děti
připravují na první svaté přijímání. Jeho
termín, popřípadě místo konání, oznámí
pan farář v dostatečném předstihu.
Z plánovaných akcí bych chtěl připomenout, že v sobotu 6. května v 9 hodin
bude sloužena mše svatá v kapli Panny
Marie Růžencové v Ludéřově k oslavě
patrona hasičů sv. Floriána a v pátek 26.
května v 18 hodin hodová mše svatá
v kapli Panny Marie Pomocnice ve
Lhotě pod Kosířem, kde oslavíme
Slavnost Nanebevstoupení Páně a v
měsíci červenci již okrajově výše zmíněné hodové slavnosti.
Prožijte všichni krásné velikonoce.
člen Ekonomické rady farnosti
Ing. Leoš Hausknecht
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Poslední mše před rekonstrukcí elektroinstalace – pátek 17. března

Interiér kostela s. Jakuba, připravený na zahájení rekonstrukce

13. 4. 2017
Zelený čtvrtek
Památka večeře
Páně

14. 4. 2017
Velký pátek
velkopáteční
obřady

15. 4. 2017
Bílá sobota
Vigilie

16. 4. 2017
Neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

17. 4. 2017
Pondělí
velikonoční

Těšetice

18:30

18:30

20:30

9:00

9:00

Náměšť na Hané

16:30

16:30

21:30

9:15

9:30

Slatinice

17:00

17:00

18:00

10:45

10:45

Senice na Hané

18:30

18:30

19:00

8:00

8:00

Cholina

17:00

17:00

21:30

9:30

9:30

Laškov

19:00

16:15

20:30

9:00

9:00

Čechy pod Kosířem

16:30

19:30

18:30

10:45

10:45

Přemyslovice

17:45

18:00

--

5:30

7:30

Bohuslavice

17:00

17:00

19:00

8:00

8:00

Vilémov

18:30

15:00

21:00

9:30

9:30

Konice

19:00

16:00

21:15

7:45, 10:45

7:45

Hněvotín

18:00

17:00

20:00

9:30

9:30

Topolany

--

--

--

8:00

8:00

Dub nad Moravou

18:00

18:00

21:00

9:00

9:00

Kostelec na Hané

19:00

19:00

20:00

9:00

9:00

Ohrozim

17:30

17:30

--

5:00

10:30

Smržice

18:00

15:30

20:00

9:00

7:30

Prostějov P sv. K

18:00

15:00

20:00

7:30, 10:30

7:30, 10:30

Prostějov sv. P a P

18:30

18:30

20:00

9:00, 18:30

9:00, 18:30

9:30, 18:00

18:00

21:00

8:00, 10:00

8:00, 10:00

Olomouc sv. Mořic

19:00

19:00

20:00

7:30, 9:00, 10:30

7:30, 9:00, 10:30

Olomouc sv. Michal

16:00

16:00

19:00

7:30, 9:00

7:30, 9:00

--

--

--

11:00

11:00

Olomouc - kapucíni

17:00

17:00

20:00

10:00, 17:00

17:00

Olomouc - dominikáni

18:00

15:00

21:00

9:30, 18:00

9:30, 18:00

Olomouc - Hejčín

17:30

17:30

21:00

7:00, 10:00

10:00

Olomouc - Nová Ulice

18:00

18:00

19:00

9:00

9:00

Svatý Kopeček

18:00

15:00

20:30

7:30, 9:00,
10:30, 15:00

9:00, 15:00

farnost

Olomouc - dóm

Olomouc sv. Kateřina
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Všemohoucí Bože,
nám všem, kdo jsme ohroženi vědomím ukřivděnosti,
vědomím bezvýchodnosti svého postavení,
vědomím marnosti svých obětí
a vědomím své bezmocnosti proti zlu,
vlij hlubokou nadpřirozenou víru
ze Zmrtvýchvstání svého Syna,
které proměnilo potupnou popravu v nejslavnější vítězství
a krátkozraký jásot v neslavné ticho.
Tuto cyrilometodějskou víru rozmnožuj v nás
Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen
Požehnané velikonoční svátky a radost
ze vzkříšeného Krista přeje všem
P. Miroslaw LUKASIEWICZ
administrátor farnosti Drahanovice

Nahlédnutí pod pokličku školy
Vážení a milí čtenáři těchto řádků,
zima nám utekla mílovými kroky, rychle svlékáme bundy,
svetry a vystavujeme mdlou barvu naší pokožky prvním
jarním paprskům. Však jsme se načekali, natěšili nejen my
dospělí, ale co teprve děti!!
Když budete číst tyto řádky, vajíčka již budou nabarvená
a budou možná i snězená. Ale ozdoby, které si naši žáci
vyrobili ve velikonočních dílnách snad budou trvalejší.
Od září jsme školními chodbami nachodili hodně stovek
metrů, než jsme s dětmi doputovali až do těchto jarních dnů.
Záhy po zahájení školního roku jsme se zapojili do
projektu „Oblékáme hada Edu“, zaměřeného na cestování
dětí do školy ekologickými a trvale udržitelnými způsoby
dopravy. Děti cestovaly do školy autobusem, pár i na kole,
pěšky a přišly na chuť i spolujízdě s kamarády. Nebylo to
poprvé a ani naposledy. Chystáme oblékat hada Edu ještě ke
konci školního roku.
V říjnu jsme navštívili svíčkárnu Rodas v Olomouci. Ten
den nešla ve škole celý den elektřina, tak se nám hodilo toto
milé setkání, kdy si děti vytvořily svíčky a sůl do koupele,
nakoupily dárky. Všichni byli spokojeni tak jako loni. Že
bychom z této návštěvy udělali tradici?
Během října jsme se již potřetí přihlásili do projektu pro
podporu čtení a spolupráce „Záložka do knihy spojuje školy“
a děti malovaly, lepily, stříhaly, zdobily svoji záložku pro

školu na Slovensku ZŠ Turá Lúka. Krásné práce jsme poslali
na Slovensko a zpět nám přišly záložky od slovenských
kamarádů.
V listopadu se žáci naší školy zúčastnili programu
Ekocentra Iris. Žáci 1. – 3. ročníku si povídali o přírodě
v programu „Dobrou noc, ježku“ a žáci 4. – 5. ročníku se
naučili péct chléb – od zasetí zrna, mletí obilí na mouku až po
upečení – v programu “ Jak se peče chléb“. Každý si odnesl
ještě horký, malý chleba a určitě jim chutnal.
A to už v této době se rozjely přípravy a nácvik na naši
tradiční besídku, která se konala 9. 12. pod názvem Jak je
důležité míti Filipa. Všem účinkujícím se představení
povedlo a divákům se líbilo.
Na poslední den ve škole před Vánocemi bude vzpomínat
jen 22 dětí ze 60, protože většinu skolila viróza, nachlazení,
chřipka a obávaná rýmečka. I přesto jsme si zazpívali všichni
koledy na schodech u stromečku.

Zpívání na schodech u stromečku

Záložka do knihy spojuje školy

Po návratu z vánočních prázdnin už jsme se těšili na
koncert hudební skupiny Marbo, která nás tradičně
rozezpívá, rozhýbe.
A ještě v únoru se tělocvičnou rozezněly tóny a to, když
nás navštívil slovenský písničkář Viktor Gulváš. Jeho
písničky byly líbivé, vtipné, melodické a naše děti se s chutí
zapojovaly. Koncem února se konala Recitační soutěž žáků 2.
– 5. ročníku. Prvňáčci se zúčastnili jako předskokani
a ukázali, že nám roste velká konkurence!
V I. kategorii (2. a 3. tř.) se umístili:
1. M. Kabátová, 2. J. Klimčo, 3. L. Formanová
V II. kategorii (4. a 5 tř.) se umístili:
1. Š. Svoboda, 2. N. Frýbová, 3. E. Lacigová
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Také se stalo tradicí, že k nám přijíždějí i vzdělávací
programy. V poslední době to byl ekologický program
„Tonda obal“ zaměřený na třídění odpadu.
Žáci 1.-5. ročníku se zúčastnili projektu Zdravé zuby
studentů stomatologie. Děti si donesly své zubní kartáčky
a prakticky si vyzkoušely, jak jej správně držet a čistit, čistit,
čistit… Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!!!
3. dubna u nás proběhl Zápis do 1. třídy. Letos jsme
přivítali 25 dětí. Po dlouhé době je to velký počet a my jsme
rádi, že po prázdninách přijde mnoho nových spolužáků.
Během února jsme obnovili „počítačovou učebnu o 8
nových počítačů. Páťáci jsou spokojeni, protože jim to zlepší
práci v hodinách informatiky. Ještě ten internet kdyby byl
rychlejší….
Aby to nevypadalo, že se jen děti baví, neučí, tak musím
dodat, že páťáci se v lednu zúčastnili školního kola matematické Pythágoriády. Úspěšnou řešitelkou se stala M.
Skopalová a postupuje do květnového okresního kola.
V březnu se kromě prvňáků zapojily tradičně všechny
třídy do mezinárodní soutěže Matematický klokan, aby si
vyzkoušely, jak jsou na tom s logickým myšlením. Pro
některé to bylo milé zjištění, pro některé překvapující…
A co družina? Tam jsou rádi, že je teplo a mohou chodit
ven a když nejdou na hřiště, jsou v tělocvičně. Hýbou se,
pokud to jde. Jediný den, který se vymyká těm všedním, byl
31.březen, kdy v celé škole proběhla Noc s Andersenem
a přihlášené děti s paní vychovatelkou si hrály, soutěžily,
četly si a spaly ve škole! To bylo ráno probuzení!
Upřednostňujeme pohyb i mimo vyučování, proto jsou
u nás zavedeny tři kroužky: pohybové hry, taneční
a sportovní hry. Od druhého pololetí se účastní žáci 1. – 4.
třídy plaveckého výcviku.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat rodičům za podporu při
Ani členové spolku “U nás” na
sýpce po ukončení loňské letní
návštěvní sezóny na podzim
nezaháleli a pro všechny zájemce připravili několik akcí.
V polovině září byla zpřístupněna stálá výstava v podkroví
pod názvem “Z domovů našich předků”, která kouzelnou
atmosférou prezentuje “poklady” z domácností a hospodářství našich babiček a dědečků. V listopadu proběhly dvě
“černé hodinky” - vyprávění p. Ivo Žváčka o poslední bitvě
Rakousko-Pruské války v r. 1866 u Lamače a přednáška paní
Věry Přikrylové, členky České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging pod názvem “Paměť - ztráty a nálezy”. V prosinci jsme si mohli na oblíbeném workshopu
“Vánoční tvoření” vyrobit ozdoby a dekorace pro zkrášlení
našich příbytků nebo vánoční dárky. Vánoční výstava na sýpce
vyvrcholila již tradičním, velmi hojně navštíveným Vánočním
koncertem v podání hudebního a pěveckého uskupení Drahan
Canto pod vedením paní Jiřinky Janečkové.
A máme tady konečně jaro a plné ruce práce s přípravou
nových akcí a výstav pro nadcházející návštěvní sezónu. První
z nich, na kterou bychom Vás rádi pozvali, je v sobotu 22. 4.
v 17 hodin vystoupení tanečního sdružení Sestry Chalupovy.
Po celé léto potom budou v prostorách sýpky ke shlédnutí
tři výstavy - výstava fotografií pod názvem “Příroda a
krajina objektivem Miroslava Pinkavy”, výstava “Živá
řemesla na Hané” držitelů Hanáckého stavovského glétu,
, z.s.
w w w. l u d e r o v. c z
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Velikonoční tvarohový mazanec
Ingredience:
- 500 g hladké mouky
- 150 g cukru moučka
a asi 5 – 7 lžic mléka
- 150 g másla
- 2 tvarohy nebo 1 tvaroh
- 3 celá vejce
- 1 vanilkový cukr
- 2 prášky do pečiva
- citronová kůra
- 2 lžíce rumu a rozinky, které do rumu namočíme
alespoň 1 hodinu předem
- nasekané mandle
- alobal a tuk na vymazání, vejce s mlékem na potření
Postup přípravy:
Z mouky, tvarohu, másla, cukru, vajec, vanilkového cukru,
vajec, namočených rozinek i s rumem a oběma prášky
zpracujeme těsto, které dáme na vál a rozkrojíme na
polovinu. Uválíme dva mazance, které položíme na plech
– ten jsme vyložili alobalem, potřeným máslem. Mazance
nůžkami rozkrojíme do kříže a hodně potřeme vejcem s
troškou mléka (mandle přidáme buď do těsta nebo jen na
přizdobení). Pečeme zvolna ve středně vyhřáté troubě
přibližně hodinu. Musíme zkusit špejlí (pokud se těsto
nepřilepí mazanec hotov).
společných akcích, při sběru papíru i ochotné pomoci a snaze
táhnout za jeden provaz, když je to zapotřebí ve výchově
i vzdělávání.
Za pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Drahanovice
Mgr. Iva Psotová
kde se svými výrobky představí 25 šikovných a tvořivých
drobných řemeslníků. Třetí krásnou výstavou budou obrazy
manželů Prokopových ze Slatinek - Enkaustika - malba
horkým voskem
Na vaši návštěvu se budeme těšit každou neděli 7.5. - 24.9.
od 13 do 17 hodin.

O dobrovolných hasičích obce
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání obecního zpravodaje jste se dozvěděli
o činnosti okrsku č. 5 Drahanovice a všech jeho Sborů
dobrovolných hasičů z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a Lhoty
pod Kosířem za období od srpna do prosince 2016. V krátkosti

vás teď seznámím s činností našich dobrovolných hasičů od
ledna do března 2017.
Ve všech čtyřech Sborech okrsku č. 5 Drahanovice proběhly
v průběhu prosince 2016 a ledna 2017 řádné Výroční valné
hromady. Byla vyhodnocena celoroční činnost za rok 2016
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a vytyčeny nové zajímavé úkoly pro rok 2017. V prosinci 2016
proběhly ve všech hasičských zbrojnicích v Drahanovicích,
Ludéřově, Střížově a na Lhotě pod Kosířem řádné
inventarizace obecního majetku. Požadavky velitelů na
dovybavení zásahových jednotek byly řádně zpracovány
a začleněny do letošního obecního rozpočtu. Obec Drahanovice požádala v souladu s letošními pravidly poskytování
příspěvku na vybavení zásahových jednotek o dotaci na
dovybavení zásahových jednotek SDH Drahanovice a SDH
Ludéřov z rozpočtu Olomouckého kraje. Pravidla pro
poskytování příspěvku z rozpočtu olomouckého kraje doznala
v letošním roce řadu změn. V rámci těchto pravidel bylo možné
požádat v rámci našeho okrsku o dotaci na pořízení 6 ks
zásahových přileb pro zásahovou jednotku SDH Ludéřov
a vozidlovou radiostanici s vybavením pro zásahovou jednotku
SDH Drahanovice. V současné době čekáme na výsledek
hodnocení podaných žádostí o dotaci. V lednu 2017 jsme
jednali na hasičském záchranném Sboru olomouckého kraje
o zrušení zásahové jednotky na Lhotě pod Kosířem. Naší
žádosti bylo vyhověno. Jak jsem psal v minulém čísle obecního
zpravodaje, požární bezpečnost na Lhotě bude zajištovat
zásahová jednotka z Drahanovic, zásahová jednotka z
Ludéřova bude jako doposud zajišťovat na Lhotě zásahy proti
nebezpečnému hmyzu. Velmi mě těší, že po loňském
hektickém podzimu na Lhotě došlo k zachránění SDH Lhota
pod Kosířem. Nové vedení Sboru v čele se starostou br.
Vilémem Žampachem je připraveno pokračovat v díle svých
předchůdců a co je hlavní – rýsuje se oboustranně výhodná
spolupráce mezi SDH Lhota pod Kosířem a Obcí Drahanovice.
Obec Drahanovice bude podporovat činnost a fungování
jediného spolku na Lhotě – Sboru dobrovolných hasičů Lhota
pod Kosířem k vzájemné spokojenosti všech zúčastněných
stran. I když na Lhotě nebude zásahová jednotka, v hasičské
zbrojnici zůstane stará původní hasičská stříkačka z roku 1939
a zásahová požární stříkačka PS 12. O tyto dvě požární
stříkačky bude SDH Lhota pod Kosířem pečovat. Historická
stříkačka se opět ve své kráse představí veřejnosti na oslavě
125.-tého výročí založení SDH Ludéřov dne 2. září 2017,
zásahová požární stříkačka PS 12 bude udržována v provozuschopnosti členy SDH Lhota pod Kosířem pro případ čerpání
vody po povodních.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti v jednotlivých Sborech:
První Výroční valnou hromadou v okrsku č. 5 Drahanovice
byla VVH SDH Lhota pod Kosířem, která se konala 16. 12.
2016. Byl zvolen nový výbor Sboru, starostou se stal br. Vilém
Žampach, jednatelkou ses. Andrea Žampachová, velitelem br.
Václav Zatloukal, revizorem br. Milan Zatloukal, strojníkem
br. Vladimír Kment. Staronovými členy Sboru se stali ses.
Lenka Vláčelová a br. Petr Vláčel. V současné době SDH Lhota
pod Kosířem připravuje na letošní rok své kulturní a společenské aktivity.
Další Výroční valná hromada v našem okrsku se konala dne
7. ledna 2017 v hasičské klubovně ve Vale v Ludéřově. SDH
Ludéřov zrekapituloval svou bohatou činnost za rok 2016.
Letošní tradiční hasičský ples se v Ludéřově nekonal z důvodu
prováděné komplexní rekonstrukce místního Kulturního domu.
Brigády byly zaměřeny na likvidaci dřevěného pódia v kulturním domě v Ludéřově, kácení obecní zeleně v parčíku
u kaple Panny Marie Růžencové, v okolí dětského hřiště ve
Dvoře a v areálu ve Vale. V současné době probíhá příprava
letní sezónu a na Oslavu patrona hasičů sv. Floriána, která se
uskuteční dne 6.5.2017 v Ludéřově. Zvláštní pozornost je
věnována přípravě oslavy 125-tého výročí založení SDH
Ludéřov, která proběhne dne 2. září 2017 v Ludéřově. Při
slavnostní mši svaté v ludéřovské kapli Panny Marie
Růžencové bude požehnán nový ručně vyšívaný historický
prapor SDH Ludéřov, který v současné době již vyrábí firma
Alerion s.r.o. v Brně. Zásahová jednotka SDH Ludéřov má na
svém kontě letos 2 výjezdy – technické pomoci. 2. 2. 2017 to
byla technická pomoc při odstranění sněhu ze střechy na
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Kácení obecní zeleně v okolí dětského hřiště ve Dvoře

Mateřské škole v Ludéřově, kdy tající sníh začal padat ze
střechy MŠ Ludéřov na chodník. Zasahovaly profesionální
hasičské jednotky z Litovle a z Konice. Zásahová jednotka
z Litovle odstraňovala s automobilovým žebříkem sníh ze
střechy, zásahová jednotka z Konice řídila dopravu, zásahová
jednotka z Ludéřova odstraňovala spadlý sníh z chodníku.
Druhý zásah se konal 11. února 2017 v bytovém domě v Drahanovicích č.p. 145, kde zásahová jednotka SDH Ludéřov
likvidovala sršní hnízdo 50x30x30cm na půdě mezi trámy.
VVH SDH Střížov se konala 13. 1. 2017. Tradiční, v pořadí
již XIV. hasičský ples věnovaný ženám k MDŽ pořádal SDH
Střížov v sále KD Střížov dne 4. března 2017. K tanci a poslechu hrála hudební skupina „Galaxy“ za účasti bezmála 200
hostů. Přestávky vyplnil doprovodný program dětí, sestavený
z krásného vystoupení skupiny TRIPS pod záštitou LŠU
Litovel a mažoretek Krokodýl Ostrava. K úspěchu této společenské akce přispěla i klasická a ruličková tombola. V průběhu
měsíce března 2017 členové SDH Střížov provedli sezónní
údržbu veškeré hasičské techniky. Ve dnech 19. 3. a 25. 3. 2017
provedli střížovští hasiči vykácení a úklid deseti kusů havarijních a dožívajících stromů dle pokynů vedení obce Drahanovice v parčíku za kulturním domem ve Střížově. Těchto brigád
se zúčastnilo celkem 15 a 6 členů SDH Střížov, za což jim patří
velký dík. Mladí hasiči ze Střížova se v zimních měsících
opakovaně scházeli v hasičské klubovně pod vedením br. Petra
Navrátila a ses. Hany Bičové. Opakovali teorii, trénovali uzlování, nacvičovali na soutěže. 21. ledna 2017 se zúčastnili
soutěže ,,Ratajsky soke“ v Těšeticích. Umístili se na krásném
6. místě z šestnácti soutěžících kolektivů. Důležitou součástí
přípravy mladého hasiče je i výuka jeho sociálního chování. Je
jim vštěpováno, že nemají nastupovat do vozidla cizího člověka, s někým neznámým někam chodit, dále jak pomoci zraněnému a jak se chovat při krizových situacích. V letošním roce
Obec Drahanovice připravuje projekt obnovy hasičské
zbrojnice ve Střížově. Je třeba provést výměnu oken a dveří,
zavedení pitné vody, plynové přípojky, částečnou obnovu
elektroinstalace, vymalování. Střížovští hasiči jsou připraveni
ve spolupráci s Obcí Drahanovice přiložit ruku k dílu v souladu
se svým historickým posláním.
Poslední Výroční valná hromada v okrsku č. 5 Drahanovice
se konala v Drahanovicích 21. ledna 2017 na sále p. Marka
Kryla u Černé věže. SDH Drahanovice zrekapituloval svoji
činnost za rok 2016 a vytyčil si nové úkoly na rok 2017, mezi
které bezesporu patří další zvelebení hasičského areálu Za
kapličkou v Drahanovicích. Na Velký pátek 14. 4. 2017 plánují
drahanovští hasiči v pořadí již třetí výšlap na „Hanácké Mont
Blank“. Mladí hasiči se scházeli pod vedením vedoucí ses.
Silvie Šmídové v tělocvičně ZŠ Drahanovice. Trénovali
topografické značky a věnovali se cvičení a pohybu. Ve dnech
24.-26. 8. 2017 je plánováno stanování mladých hasičů SDH
Drahanovice na liščí chatě. Výbor SDH Drahanovice pracuje
na přípravě a plánu akcí pro rok 2017. Zásahová jednotka SDH
Drahanovice měla letos již 3 výjezdy. 29. 1. 2017 v 0.40 hodin
byl nahlášen požár v kotelně v Drahanovicích na Blatech
u pana Miloslava Dostála. Zásahová jednotka SDH Drahano-
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vice zasahovala po boku JPO Senice na Hané, která hasila
požár pomocí vysokotlaku. Začínající požár byl uhašen a přízemí domu bylo odvětráno pomocí ventilátoru. Jednotka SDH
Drahanovice provedla průzkum na místě a jeho okolí. Požár byl
založen úmyslně. V únoru a březnu 2017 proběhly opravy a servis hasičské techniky. Výměna oleje v dopravním automobilu
Ford Transit, oprava zámků, přidání dálkového ovládání, seřízení a údržba motorové pily, servis a údržba soutěžního čerpadla. 25. 3. 2017 zásahová jednotka SDH Drahanovice pomáhala
při řízení dopravy na křižovatce v Drahanovicích na Nové při
kácení bříz u křížku z plošiny. Členové zásahové jednotky
kromě řízení dopravy pomohli s úklidem pokácených stromů
a zametením chodníku. Zatím poslední letošní výjezd se
uskutečnil dne 1. 4. 2017, kdy byla zásahová jednotka SDH
Drahanovice povolána k požáru lesa nad Laškovem. Hašení se
zúčastnilo celkem 7 členů zásahové jednotky SDH Drahanovice, kteří doplňovali vodu do cisterny JPO Senice na Hané,
rozhrabávali požářiště a dohašovali zbylá ohniska požáru.
Vyvrcholením letošních Výročních valných hromad byla
VVH okrsku č. 5 Drahanovice, konaná dne 18. února 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Drahanovicích.
Poděkování patří výboru okrsku č. 5 Drahanovice a SDH
Střížov za letošní zajištění naší okrskové VVH, Obci
Drahanovice za poskytnutí prostor k jednání, za nákup cen
a pohárů na vyhodnocení okrskové soutěže „O putovní pohár
okrsku č. 5 Drahanovice“ za rok 2016. Toto vyhodnocení
proběhlo v rámci jednání Výroční valné hromady okrsku č. 5
Drahanovice. Na 1. místě skončili hasiči z Ludéřova, na 2.
místě hasiči ze Střížova a na 3. místě hasiči z Drahanovic.
Jednání se za hosty zúčastnili: starosta obce Drahanovice p. Ivo
Richter, za Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Olomouci člen Výkonného výboru OSH Olomouc br. Mgr.
Alois Švancara, starosta 19.okrsku Čechy pod Kosířem br.
Milan Vyroubal, starosta 6. okrsku Náměšť na Hané br. Jaroslav Rozsíval a dále pozvaní hosté a delegáti všech 4 Sborů
okrsku č. 5 Drahanovice z Drahanovic, Ludéřova, Střížova
a Lhoty pod Kosířem. Zrekapitulovali jsme naši činnost za rok
2016 a vytyčili jsme si nové cíle pro rok 2017.
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem krásné jarní dny, radost z dobře vykonané práce
na zahrádce protkanou vůní líbezných květů stromů a keřů,
včelami dostatečně opylených pro nadcházející bohatou úrodu.
Současně si vás dovoluji pozvat na zajímavé akce, které budou
naši hasiči v okrsku č. 5 Drahanovice v době od dubna do září
2017 pořádat:
w
22. 4. – SDH Drahanovice a SDH Ludéřov budou provádět
v Drahanovicích a v Ludéřově sběr starého železa
w
29. 4. – SDH Drahanovice pořádá novodobou tradici
„Stavění máje“

Karel KOSINA

Petr KAPLAN

Starý Poddvorov 238

Slatinice 253

696 16 Okr. Hodonín

783 42 Okr. Olomouc
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w
6. 5. – Tradiční oslava svátku sv. Floriána v Ludéřově.
Nedílnou součástí této akce bude již XXI. ročník oblíbené
hasičské soutěže „O putovní pohár sv. Floriána, patrona hasičů
w
13. 5. – okrsek č. 5 Drahanovice ve spolupráci s SDH
Drahanovice pořádá okrskové kolo v požárním sportu v hasičském areálu „Za kapličkou“ v Drahanovicích
w
27. 5.-28 .5. – Na Lhotě se uskuteční tradiční „Lhotecké
hody“
w
3. 6. – SDH Drahanovice pořádá akci „Kácení máje“
w
8. 7. – SDH Střížov pořádá již XIX. ročník hasičské soutěže
„O putovní pohár sv. Martina, patrona Střížova“.
w
29. 7. večer od 21 hodin – SDH Ludéřov pořádá v hasičském
areálu „Za kapličkou“ v Drahanovicích II. ročník noční
hasičské soutěže „LUDRA CUP“
w
5. 8. – SDH Střížov pořádá tradiční GRILPÁRTY
w
19. 8. – SDH Drahanovice pořádá v hasičském areálu „Za
kapličkou“ v Drahanovicích hasičskou soutěž „O putovní pohár starosty obce Drahanovice“.
2. 9. – SDH Ludéřov oslaví 125 let svého trvání. Bohatý
kulturní program pro občany, ukázky hasičské historické
a novodobé techniky, svěcení nového historického hasičského
praporu, vystoupení hanácké bigbeatové kapely „Ztracené ráj“,
taneční zábava se skupinou „Galaxy“ , výstava z historie SDH
Ludéřov a řada dalších atraktivních lákadel.
w
9. 9. – SDH Ludéřov pořádá tradiční Veteránský den.
Dopoledne sraz kozidechů s projížďkou k Černé věži do
Drahanovic, dovednostní soutěže, odpoledne veteránská
hasičská soutěž „O putovní pohár veteránů SDH
Ludéřov“.Těším se na setkání s vámi na výše uvedených
akcích.
S hasičským heslem našich předků:
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“
br. Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice
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OKNO
NEMOVITOSTÍ
Rádi bychom Vás touto cestou poprosili
o spolupráci:
SHÁNÍME RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU
CHATU NEBO CHALUPU

Oslavte s Námi druhý ročník slavností Pivovaru
Jadrníček, čeká Vás po celý den bohatý program,
jak pro dospělé, tak pro děti, můžete se těšit na
soutěže o hodnotné ceny, pro děti bude připraven skákací hrad, dále se ukáže SDH Náměšť na
Hané, odpoledne se představí MICHAL TUČNÝ
revival, vystoupí ŽELEZNÝ ZEKON, dále ABBA
revival. Celým odpolednem Vás bude provázet
moderátor radia Haná, večer se můžete těšit na
taneční zábavu se skupinou SAX ROCK a nočním
překvapením v podobě LESBICKÉ SHOW. Po celý
den bude VSTUP ZDARMA, občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu

JARO JE
TADY

Tel.734 747 528
Za našeho klienta předem děkujeme
za Vaši nabídku.

POBOČKA: PROSTĚJOV, DROZDOVICE 3
WWW.RKOKNO.CZ
734 747 528

PŮJČOVNA zahradní a stavební techniky v LUTÍNĚ
JEN ZAHRADNÍ TECHNIKA KTEROU SI NEKOUPÍTE VÁM NEZESTÁRNE

PŮJČ SI MĚ

VERTIKUTÁTOR

VŠE PRO VAŠI PERFEKTNÍ ZAHRADU U NÁS
• substráty
• rašeliny
• hnojiva

• obrubníky
• okrasné dlažby
• potřeby pro grilování

• travní osiva
• netkané textilie
• zahradní nářadí

Navštivte naši novou prodejnu v Lutíně a připravte se včas na příchod jara
a zahájení zahrádkářské sezóny. Pro letošní jaro jsme zásadně rozšířili naši nabídku
zahradního sortimentu. Nebude chybět ani volně ložená mulčovací kůra.

DRTIČ DŘEVA

SEKACÍ A MULČOVACÍ TRAKTOR

MINIBAGR

Kompletní sortiment naší půjčovny naleznete na www.spro-pujcovna.cz
• poradíme Vám s výběrem
• zarezervujeme Vám stroj na požadovaný termín
• zapůjčíme vozík pro přepravu strojů
• zajistíme dovoz a odvoz techniky
Slatinická 191, Lutín
tel.: 777 593 538

Otevírací doba:
po - čt
7:00 - 16:30
pá
7:00 - 18:00
so
8:00 - 12:00

PŘEZUJTE na JARO - PNEUSERVIS Lutín

Těšíme se na Vaši návštěvu.
PNEUSERVIS pro osobní, užitkové, nákladní automobily a zemědělskou techniku.
Při zakoupení pneumatik v našem pneuservisu sleva 50% na přezutí.
Slatinická 191, Lutín
tel.: 777 593 538
email: lutin@sprosro.cz
www.spro-stavebniny.cz

Otevírací doba:
po - čt
7:00 - 16:30
pá
7:00 - 18:00
so
8:00 - 12:00

www.spro-servis.cz
Přezutí objednávejte na tel.: 722 657 451

