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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím v závěru roku v období adventu a příprav
na prožití nejkrásnějších svátků v roce
svátků vánočních.
Na tomto místě našeho zpravodaje
Vás informuji o probíhajících či dokončených investičních akcích. Tou největší v letošním roce byla rekonstrukce a
velká proměna kulturního domu v
Ludéřově, která je již ukončena. Byl
nakoupen nový nábytek, vybavení
kuchyně nádobím a sklem. Celkově
přišla rekonstrukce naši pokladnu na 7
milionů korun vč. DPH. Někteří z Vás
využili možnosti návštěvy při některých kulturních akcích, které už byly
pořádány a rekonstrukce se setkala s
velmi kladným ohlasem. Popřejme
kulturnímu domu dlouhá léta dobrých
služeb pro nás všechny a mnoho
spokojených uživatelů.
Také oprava komunikace, kterou
prováděl Olomoucký kraj, a oprava
chodníků, kterou realizovala obec
Drahanovice je již dokončena. Celkové
náklady na výměnu obrubníků a opravu

chodníku činily 1,8 milionu vč. DPH.
Když už hovořím o Ludéřovu, také
dětské hřiště v mateřské školce je již
hotové a děti ho budou moci na jaře
plně využívat. Celkové náklady jak
jsem již informoval činily 522,- tisíc
Kč a dotace, kterou již máme na účtu
byla 322,- tisíc Kč.
Také oprava sálu kulturního domu ve
Střížově je pro letošní rok dokončena.
Po výměně oken bylo vymalováno,
přebroušena a nově nalakována podlaha. Doufám, že k velké spokojenosti
mnoha obyvatel Střížova přispěje
znovu otevření místní hospody, kde
také proběhly stavební úpravy v souladu s potřebami nového nájemce. Na
sále kulturního domu ve Lhotě je
provedena nová elektroinstalace a po
rozhodnutí rady obce bude provedena
celková oprava omítek, přebroušení a
nalakování podlahy. Také zateplení
dvorní části budovy zdravotního střediska Drahanovice č.p. 4 bylo společností Stamo Konice již dokončeno.
Celkové náklady jsou uhrazeny ve výši
420,- tisíc Kč vč. DPH. I když se
momentálně spíše potýkáme s blátem a

mokrem, je pro nás do budoucna
důležité napojení nového vrtu s pitnou
vodou na vodojem. Tuto investiční akci
nám prováděla společnost M.I.S.
Protivanov. Vrt je napojen včetně úprav
okolí vodojemu. Vše nás přišlo na 938,tis. Kč vč DPH. K pitné vodě ještě
tolik. Na nový vrt, který bude sloužit
hlavně pro Lhotu máme příslib dotace
ve výši 470,- tisíc Kč a v tuto chvíli je
vysoutěžena firma k jeho realizaci.
Když hovoříme o vodě - chtěl bych říct,
že naše největší dílo za poslední léta splašková kanalizace včetně ČOV
pracuje velmi dobře a za námi vypouštěnou vodu do vodního toku jsme byli
OHS vedoucím Zdravotního ústavu
pochváleni.
Několik roků již hovoříme o stavbě
cyklostezky do Střížova. V tuto chvíli
je vysoutěžena společnost, která nám ji
postaví. Je to stavební společnost
Skanska za cenu 3,5 milionu bez DPH.
Nyní se zpracovává žádost o dotaci,
která bude podána hned po novém roce.
Následně se zahájí práce na stavbě.
Z důvodu velkého skluzu na opravě
komunikace II/448 v Drahanovicích,

Krásné velikonoce
Krásné prožití Vánočních svátků,

do nového roku pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů

Vám přeje

Pf 2018
Park Galerie U Kalicha

starosta obce Drahanovice

Ivo Richter
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která je v režii SSOK, rozhodlo zastupitelstvo o posunutí termínu výstavby
chodníku a odstavných ploch v
Drahanovicích od prodejny smíšeného
zboží Martin směr na Ludéřov do
30.5.2018.
Velká pozornost byla v letošním roce
věnována jak realizaci, tak hlavně
přípravě projektů sloužících k revitalizaci zeleně. Na projekt extravilánu,
který zahrnuje Spálenec, okolí Svatopluka, park ve Střížově aj. je již
dotace potvrzená ve výši 775,- tisíc Kč.
Na další projekt na úpravu intravilánu
obce Drahanovice a všech částí je
požádáno na MŽP OPŽP o dotaci.
Tento už prošel jak věcnou a tak
formální kontrolou a je velký předpoklad k získání dotace a následné realizaci projektu.
Jak jistě všichni víte, obec jako
právní subjekt o dotace žádá a také
dotace našim spolkům poskytuje. Mohu
říct, že v letošním roce jsou již všechny
finančně vyrovnány a odevzdáno
finanční hodnocení, což je vždy velice
důležité, abychom mohli v budoucnosti
znovu žádat. K podání jakékoliv žádosti o dotaci je vždy potřeba mít v pořádku kontrolu hospodaření za sledované
období a ta proběhla na naší obci dne
11. a 12. 12. s výsledkem „Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“.
Vážení spoluobčané, tolik k těm
důležitým investičním akcím a teď pár
slov k plánovaným akcím. Jistě víte, že
v naší základní škole je zastaralý
systém topení akumulačním kamny a
že je potřeba školu plynofikovat a
všude osadit topná tělesa a vodní
systém topení. Projekt je již zpracován
a máme i stavební povolení. Vše se
bude realizovat o velkých prázdninách,
náklady budou kolem dvou milionů.
O cyklostezce jsem již mluvil, chodník
a zálivy v Drahanovicích se budou také
realizovat s termínem do 31.5.2018.
Snahou bude také položení nového
povrchu (zámkové dlažby) na chodník
k Nové, také opravit chodník ve Střížově. Ve Lhotě bychom rádi po opravě
vnitřních prostor sálu kulturního domu
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provedli novou fasádu na celé budově.
Také podle výsledku podání žádosti o
dotaci na sběrný dvůr bude snahou jej
vybudovat. Přes zimní období bychom
rádi zpracovali projektovou dokumentaci na celkovou opravu bytového
domu č.p.119, z kterého by mělo vzniknou seniorské bydlení pro ty nejpotřebnější. Ke splnění všech těchto a dalších
plánů obce je třeba mít finanční
prostředky. Musím říct, že hlavně
zásluhou prodeje pozemků v lokalitě
Za kapličkou finanční prostředky
máme a do konce volebního období se
nemusíme obávat, že bychom něco z
toho, co si naplánujeme nemohli
realizovat. Naplňuje se moje představa
a vize o zajištění pozemku, jeho postupné zasíťování a následný prodej
stavebních parcel. Našim novým
spoluobčanům z této lokality bych
popřál, ať jsou mezi námi spokojeni a
co nejrychlejší začlenění mezi nás.
Vážení přátelé, v období od posledního zpravodaje proběhlo tolik kulturních akcí, že je ani nemohu všechny
vyjmenovávat. K nejhezčím asi patřilo
vystoupení Jožky Černého našim seniorům a také školní besídka základní
školy. Vystoupení DrahanCanto v Ludéřovské sýpce bylo zase velice profesionální a úchvatné, díky, Jiřinko.
Končí období adventu a v neděli
usedneme k vánočnímu stolu a po té
předáme našim nejmilejším dárečky.
V životě každého z nás jsou roky
veselejší a roky smutnější, určitě všichni ten letošní u štědrovečerní večeře
zhodnotíme. Já ho budu hodnotit velice
kladně, na obci nedošlo k žádné
mimořádné krizové události a v mém
životě jsem se dočkal narození prvního
vnuka, kterého jsem přivítal do života v
naší Galerii U kalicha. Těm z Vás, kteří
neměli to štěstí a budou letošní rok
hodnotit jako smutný, přeji po té silné
bouřce co nejrychlejší vyčištění oblohy,
ať mraky odletí a zase můžete naplno
prožívat všechno krásné kolem sebe a
ať najdete nový smysl života.
Závěrem mi dovolte poděkovat,
představitelům všech spolků v obci za

Činnost rady srpen - prosinec
V srpnu rada obce schválila:
♦ ekologickou likvidaci a vyřazení z evidence os. auta
Berlingo.
♦ žádost p. Jitky Reichstädterové, Příkazy 31, o vyjádření
ke stavbě vodovodní přípojky v Ludéřově 107, k.ú. Ludéřov
♦ žádost p. Vladimíra Krejčího, Drahanovice č.e. 76, o vyjádření ke stavbě R.D., povolení sjezdu, žádost o uložení
přípojek a souhlas se stavbou na pozemcích p.č. 98/1; 98/2
k.ú. Drahanovice.
♦ stavbu „Oprava výpravní budovy Drahanovice“ a napojení
kanalizační přípojky podle návrhu SŽDC.
♦ smlouvu o poskytnutí práv k užívání SOFTWARE
č. SML-00437/17.
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vše, co pro obec, potažmo Vás spoluobčany v letošním roce vykonali. Nebylo
toho málo. Ať už je to dobrovolná
činnost hasičů, sokolů, myslivců. Velké
moje poděkování patří členům rady
obce, ve které došlo během roku
k neočekávané změně, ale i to patří k
životu obce. Rada se konsolidovala a
pracuje dál ve prospěch nás všech.
Děkuji všem členů zastupitelstva za
jejich opravdu odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů. Moje poděkování patří i všem pracovnicím obecního úřadu za jejich profesionální
přístup k Vám občanům, myslím tím
jejich pomoc Vám, při vyřizování
nejrůznějších žádostí. Děkuji všem
členům zásahových jednotek obce za
jejich přístup k plnění hlavně technických zásahů, také soutěžní mužstvo
fotbalistů až na jeden incident zaslouží
za svoje výkony poděkování. Děkuji
všem členkám sboru pro občanské
záležitosti za jejich přístup k vítání
našich nejmenších i k organizaci setkání seniorů a všech dalších kulturních
akcí. Také všechny knihovnice, správci
kulturních domů , školnice, kuchařky
ve školní jídelně zaslouží naše poděkování. Velký dík také celému učitelskému sboru a paní ředitelce, která se po
vážné havárii vrátila do práce. Tím
větší dík vážení spoluobčané patří paní
místostarostce Mgr. Ivě Psotové, která
v době odstoupení Mgr. Korhoně a
vážného úrazu paní ředitelky vše zvládla, i když se zdravotními problémy,
čemuž se nedá divit. Ale ona tuto výzvu
přijala, situaci zvládla a vždy byla
připravena pracovat pro Vás.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
všem krásné prožití vánočních svátků,
do Nového roku hodně zdraví, štěstí,
úspěchů jak v pracovním tak i osobním
životě při volbě nového pana presidenta
tu nejlepší volbu. Osobně si přeji ať mír
zůstává s touto krajinou, ať zloba,
závist, zášť, ty ať pominou, ať vítězí
Víra, Naděje a Láska.
Všechno nejlepší.
Ivo Richter starosta obce

♦ smlouvu o bezúplatném převodu majetku – přijímač
sirénový DSEP2A od HZS Olomouckého kraje
♦ žádost o vyjádření k novostavbě p. Romany Bednaříkové a
Lukáše. Kráčmara, Tererovo náměstí 920/2, 779 00 Olomouc
na p.č. 597/176.
♦ žádost manželů Loníčkových, Drahanovice 233 a manželů
Polákových, Drahanovice 81 o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky dle přiloženého projektu.
♦ s prodloužením udělení souhlasu Zařízení ke sběru, výkupu a úpravě stavebních odpadů.
Vzala na vědomí:
♦ Přípravu projektu a žádosti o dotaci „Sběrný dvůr a sběrná
místa“. Řešení sběrného dvoru, rozmístění, vzhled, technické
řešení sběrných míst. Technické vybavení, vybavení obce
Drahanovice, rozpočtové náklady.
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V září rada obce schválila:
♦ Ve výběru dodavatele „Zhotovení a montáž informačního
značení v obci Drahanovice“ - Machovský mapy s.r.o.,
Boční 551, 783 72 Velký Týnec 1: za cenu 94.880,-Kč bez
DPH.
♦ Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.02/17-Z170001 „Obnova
kulturního domu v Drahanovicích, Ludéřově“.
♦ Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2017-H-100010 „Dětské
hřiště Ludéřov“.
♦ Žádost pana Petra Olaha, Komenského 229, Čechy pod
Kosířem, o odkoupení části p.č. 20/2 v k.ú. Drahanovice
o rozloze 25 m2.
♦ vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků
podél silnice II-448 v Ludéřově“
INGSTOL s.r.o.,
Budovcova 185/21, 779 00 Bystrovany.
♦ žádost p. Jiřího Hexmana, Slatinky 140, 783 42 Slatinice
o pronájem nebytových prostor - pohostinství Střížov č.p. 82
♦ rozpočet úpravy komunikace kolem KD Ludéřov – Úprava komunikace před objektem, napojení dešťové kanalizace.
Doporučila ke schválení obecnímu zastupitelstvu:
♦ změnu rozpisu rozpočtu č.1.
♦ rozpočtové opatření č.4.,
♦ prodej pozemku v k.ú. Drahanovice „ Za kapličkou“ p.č.
597/165 p. Lukáš Neckař a Pavla Slepicová, Pod lipami 188,
783 14 Bohuňovice
♦ prodej pozemku v k.ú. Drahanovice „Za kapličkou“ p.č.
597/ 167 Renatě Stříbrné, Krapkova 16a, 72 000 Olomouc a
Vladimíru Janštovi, Za Poštou 5, 772 00 Olomouc.
♦ prodej pozemku v k.ú. Lhota pod Kosířem p.č.381/55 a
381/53 Pavlu a Dagmar Michalovým, Sadová 356/19,
783 36 Křelov- Břuchotín.
V říjnu rada schválila:
♦ Žádost Miroslava a Jany Kamínkových, Drahanovice 183
a Jaroslava Dvořáka, Drahanovice 176 o vyjádření ke stavbě
vodovodní přípojky.
♦ smlouvu o dílo s p. Stanislavem Losertem, Zelená 13,
779 00 Olomouc na zpracování žádosti o dotaci SFDI „
Cyklostezka Drahanovice – Střížov“ a smlouvu s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, 130 00,
Praha 3 - pod označením 16010-042521 VPIC DrahanoviceStřížov, stezka.
♦ žádost p. Davida Kapsii jednatele pivovaru Kosíř s.r.o.,
Lhota pod Kosířem 10 o souhlas s umístěním chladícího boxu
4x2,5 m na pozemku p.č. 467 k.ú. Lhota pod Kosířem.
♦ cenovou nabídku p. Patrika Lichnovského na opravu
elektroinstalace v KD Lhota pod |Kosířem.
♦ žádost spol. VOJTILA TRANS s.r.o. Smržice, Mlýnská
522, 798 17 Prostějov o udělení licence k provozování
vnitrostátní veřejné dopravy. Vše s platností od 1.1.2017 –
31.12.2027.
♦ smlouvu o výpůjčce tělocvičny ZŠ Náměšť na Hané,
Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané a Obcí
Drahanovice a to na dobu určitou od 1.11.2017 do 31.3.2018.
♦ žádost p Martina Šmídu o vytvoření parkovacího místa
před R.D. Drahanovice č.p. 13.
♦ smlouvu o právu provedení stavby o povolení vstupu na
pozemky: oprava výpravní budovy Drahanovice, D.2.1. –
Kanalizační přípojka uzavřená mezi SŽDC s.r.o. Dlážděná
1003/7,110 00 Praha 1 a Obcí Drahanovice.
♦ žádost Mysliveckého spolku Drahanovice, z.s. o přidělení
mimořádného příspěvku na rekonstrukci obložení vnitřní
části chaty „U Svatopluka“.
♦ žádost Jiřího a Věry Navrátilových, Drahanovice 257, p.č.
364, 595/2 o vyjádření k výstavbě vodovodní přípojky
♦ žádost Hany Suchánkové o pronájem pozemku za čekárnou p.č.312/2 k.ú. Lhota pod Kosířem.
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♦ žádost p. Petra Zapletala, Drahanovice č.p.14 o zřízení
parkovacího místa formou zatravňovacích dlaždic před
domem č.p. 14.
♦ výzvu k podání nabídek „Stezka pro chodce a cyklisty
Drahanovice a Střížov“ a oslovené firmy.
♦ výzvu k podání nabídky „ Drahanovice – náhradní zdroj
vody pro místní část Lhota pod Kosířem“ a oslovené firmy.
Doporučila ke schválení obecnímu zastupitelstvu:
♦ rozpočtové opatření č.5, č.6.
♦ prodej pozemku 5297/180 v k.ú. Drahanovice „ Za kapličkou“ manželům Čakovských, Kmochova 1063/34, 779 00
Olomouc o prodej pozemku 5297/180 v k.ú. Drahanovice
„ Za kapličkou“.
Zamítla:
♦ žádost Hany Suchánkové o pronájem pozemku v sadu p.č.
287/44 k.ú. Lhota pod Kosířem.
V listopadu rada schválila:
♦ cenovou nabídku na broušení a nátěr sálu KD Střížov Jana
Barabáše – podlahářství, Ústín 123, 783 46 Těšetice.
♦ cenovou nabídku Rudolfa Švece, zednictví, Drahanovice
144, na opravu místnosti - zázemí pohostinství v KD Střížov
♦ schvaluje konání obecního plesu v sobotu 6.1.2018 v KD
Ludéřov s hudbou Galaxy.
♦ příspěvek 1.500,- Kč všem organizátorům na pořádání
rozsvěcení stromečků v jednotlivých částech obce.
♦ žádost SDH Střížov o pomoc obce a balíčky ovoce pro děti
– slavnostní rozsvěcování vánočního stromu.
♦ žádost Mysliveckého spolku Drahanovice, z.s. o uspořádání tradičního mysliveckého plesu, o pronájem sálu K.D.
Ludéřov v termínu 9.2.2018.
♦ žádost SDH Lhota pod Kosířem o bezplatný pronájem
volební místnosti na den 16.12.2017 na konání výroční valné
hromady.
♦ dodavatele „Drahanovice – náhradní zdroj vody pro
místní část Lhota pod Kosířem“. Za dodavatele byla vybrána
firma EKODRILL s.r.o., Sokolská 418, 760 01 Zlín.
♦ dodavatele „Stezka pro chodce a cyklisty Drahanovice –
Střížov“. Za dodavatele byla vybrána firma SKANSKA a.s.,
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín.
♦ žádost manželů Jíravových, Drahanovice 291 o územní
souhlas se stavbou zahradního domku a dřevníku na p.č.
197/149.
Vzala na vědomí :
nabídku převzetí odpadů oprávněnou osobou od firmy SUEZ
Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, na
odstranění odpadů (ČOV).
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
♦ odstoupení p. Renaty Garstkové , Šumperská 1154,
Uničov a Martina Motla, Budovatelů 635, Uničov od koupě
pozemku p.č. 597/147 k.ú. Drahanovice z důvodů nezajištění
dostatečných prostředků.
♦ dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1723018/S01 „ Výstavba
chodníků a odstavných ploch podél silnice II/448 v
Drahanovicích“ 2017 - změna termínu plnění pro provedení
díla do 31.5.2018.
♦ prodej pozemku v k.ú. Drahanovice p.č. 597/167 manželům Janštovým, Za Poštou 5, 772 00 Olomouc
♦ prodej pozemku p.č. 597/147v k.ú. Drahanovice Ing.
Vlastimilu Kopečnému a Mgr. Ivetě Bártové oba bytem
Fischerova 7, 779 00 Olomouc
♦ prodej pozemku p.č. 302 k.ú Drahanovice o výměře 31 m2
manželům Ochodnickým, Zábřežská 6, 787 01 Šumperk.
♦ prodej pozemku p.č.597/163 k. ú. Drahanovice Patriku
Pavlíčkovi, Fischerova 15, 779 00 Olomouc.
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V prosinci rada schválila:
♦ žádost SDH Ludéřov o pronájem KD v Ludéřově na
hasičský ples dne 26.1.2018
♦ nabídku převzetí odpadů na rok 2018.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu schválit:
♦ program podpory spolků, organizačních složek v obci

Drahanovice na rok 2018.
♦ žádost TJ SOKOL Drahanovice z.s. o mimořádnou
investiční dotaci: Výstavba pódia a šaten k pódiu a
k zamyšlené realizaci hřiště s umělým povrchem v areálu TJ
Drahanovice.

Rezervace míst je možná od 2.1. - 5.1. 2018 v kanceláři OÚ, tel. 585 949 256.

Z MŠ Drahanovice
V letošním školním roce nastoupilo do
MŠ v Drahanovicích hodně nových
mladších dětí. I když se to u některých
neobešlo bez slziček, většina z nich si na
prostředí školky již zvykla. Určitě k tomu
přispěla pestrá nabídka výtvarných,
hudebních a pohybových činností, při nichž
využíváme i nové hračky a didaktické
pomůcky, které jsme pořídili z peněz za
sběr starého papíru.
Nejoblíbenější u dětí jsou samonafukovací míče a nástěnné motorické panely
v podobě traktoru s vlečkou a papouška.
Slouží jako pomůcka pro průpravné cviky
předcházející psaní a během hry napomáhají k uvolnění ruky a ramenního kloubu.
Často využíváme i výukové tablo „lidské
tělo“ s doplňkovými kartami a basketbalový koš. Děti se můžou těšit při vánoční
nadílce na lego duplo.
Děkujeme proto všem rodičům a prarodičům, kteří se do sběru starého papíru
zapojují a pomáhají nám i s jeho odvozem.
Doufáme v jejich podporu i nadále.
Děti se také velmi rády účastní vzdělávacích a kulturních akcí. Měly možnost
zapojit se do fyzikálních a optických
pokusů Mgr. Chajdy, seznámit se s životem
a chováním devíti druhů u nás se vyskytujících sov, navštívily divadelní představení
„Brouk Pytlík“ a už se těší na maňáskové
divadlo „Sluníčko“. Také akce Mikroregionu Kosířsko „S Dráčkem na Velký
Kosíř“, je u předškolních dětí velmi oblíbená. Pomáhá jim získat nové poznatky
o přírodě a ekologickém chování.
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Tvoření je další velkou zálibou našich
dětí. Letos svými výrobky pomohly vyzdobit Černou věž na oslavu Helloweenu a
ostatními určitě dělají radost svým
rodičům.
Děti se už těší na Vánoce a s velkým
zápalem připravovaly vystoupení pro své
nejbližší, aby předvedly, co nového se ve
školce naučily.
Hezké svátky, hodně zdraví a štěstí
v novém roce přejí všem pracovnice MŠ
Drahanovice
Za kolektiv MŠD Schwarzová
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Černá věž
V sobotu 30.10 proběhla na věži předposlední akce Strašení ve věži. Všechny
přípravy proběhly v pořádku, strašidelná
výzdoba věže se povedla na jedničku, ale
v důsledku velmi nepříznivého a chladného počasí dorazilo méně dětí než jsme
očekávali, ale jinak se akce zdařila. Děti
si prošly strašidelnou věží, kde na ně
v zákoutích čekala strašidla, vlkodlak,
smrtka, kostlivec a netopýr. Po cestě
hledaly s pomocí baterek odpovědi pro
doplnění tajenky. Poté dostaly špekáček a
čaj a mohly si jej opékat nad ohněm.
Poslední akce letošního roku „Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního
stromu“ v sobotu 2.12. se vydařila velice.
Čerti vystrašili děti, Mikuláš s andělem
odvážným dětem, které k nim přistoupily
a řekly básničku nebo zazpívaly písničku,
rozdali mikulášský balíček plný dobrot.
V jídelně se prodávaly vánoční hvězdy,
suvenýry Černé věže a Galerie U Kalicha
a také zákusky a káva. Venku ve stáncích
se podával čaj pro děti, medovina a
svařákV areálu se sešlo hodně dětí a ještě
více rodičů a vše se prodalo, vypilo a
snědlo.
Stromeček rozsvícený v blízkosti
Černé věže bude vytvářet sváteční atmosféru po celý zbývající adventní čas.
Konec mikulášské akce byl završen

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

čertovským ohňostrojem.
Černá věž za celý rok 2017 přivítala ve
svých výstavních prostorách 1768
platících návštěvníků a 319 neplatících,
z nichž to byly děti do 6 let a ti, kteří přišli
v rámci kulturních akcí.
Nejvyšší návštěvnost byla v červenci,
kdy probíhala Výstava plastikových a
papírových modelů, na které jste mohli
vidět modely letadel, vojenské a stavební
techniky, zemědělských strojů, aut, lodí,
vojenskou diorámu, zvířata, hrady a jiné
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stavby. Děkuji vystavovatelům za jejich
snahu.
Všem příznivcům Černé věže a těm,
kdo svým dílem přispěli nebo se zúčastnili různých akcí na věži děkuji a těším se
na další spolupráci.
Návštěvníkům Černé věže a spoluobčanům přeji krásné a příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2018
hlavně zdraví, štěstí, lásku a osobní
spokojenost.
Lucie Lichnovská

Galerie U Kalicha
Během letních prázdnin proběhla v parku Galerie U Kalicha
dvě letní hudební setkání, při kterých jsme si poslechli a zazpívali známé české písničky od 80. let po dnešek s opravdu živou
kapelou Legend Vráti Kratochvíla a Marcelem Rupprechtem.
Současně v parku probíhala tvořivá keramická dílna. Děti si
mohly zakoupit polotovary keramických zvířátek a jiných
postaviček a pod vedením paní Dany Novákové z Laškova Kandie si své výtvory mohly nabarvit. V nabídce byla také
možnost koupení již hotových keramických výrobků z dílny
paní Novákové.
V měsících srpnu a září 2017 byla možnost si prohlédnout
v galerii výstavu keramické tvorby Marty Potúčkové, rodačky
z Drahanovic.
V pátek 29. září 2017 proběhla v parku Galerie U Kalicha
v Drahanovicích akce Svatováclavský burčák. Návštěvníkům se
nabízel čerstvý bílý a červený burčák přímo ze sklípku
z Polešovic, speciality z udírny a chléb se sádlem či škvarky.
K příjemné náladě a společnému zpívání hráli známé písně
Vráťa Kratochvíl a Marcel Rupprecht.
Dne 18. listopadu 2017 posluchači navštívili Podvečer písní
českých a světových mistrů. Sopranistka Monika Kaštanová,
členka souboru Národního divadla v Brně, zazpívala písně L.
Janáčka, B. Martinů, A. Dvořáka. Z cizojazyčných písní jsme si
mohli poslechnout písně o W. A. Mozarta, G. Verdiho a další. Na
klavír ji doprovodila Jaroslava Majerová.
Přestože jsme ještě v adventu, v galerii již proběhl Vánoční
koncert. Zdeněk Kroutil s Kryštofem Seligem tradičně rozezněli tóny klavíru. V podání zpěvačky Petry Fusové jsme neslyšeli
jen klasické koledy, ale také muzikálové, populární a zimní
melodie.
Naše Galerie U Kalicha se zapojila do 9. ročníku celostátního projektu „Má Vlast cestami proměn“, který přináší svědectví
o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší
krajině. O nejlepší proměnu roku 2017 můžete stále hlasovat na
internetové adrese http://cestamipromen.cz/hlasovani-opromenu-roku, a to do 30. 4. 2018.

V úterý 26. 12. 2017 v 16 hodin proběhne v Galerii U Kalicha
Vánoční koncert. Již tradičně vystoupí místní soubor
DrahanCanto. Všichni jste srdečně zváni.
Za Galerii U KalichaVěra Šimůnková
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komunál Drahanovice + papír
komunál Ludéřov,Střížov,Kníničky, Lhota + papír
nebezpečný a velkoobjemný svoz odpadu
svoz plastů a tetrapacků

O tříkrálové sbírce
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
organizují jednotlivé místní Charity ve spolupráci s farnostmi.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi,
že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji pořádá
Charita už po osmnácté.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst v celé republice vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků). V naší obci budou skupinky koledníků
vybírat příspěvky o víkendu 6. a 7. 1. 2018. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky je dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.
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Obnova kamenného kříže
u Drahanovic
s dotacemi Olomouckého kraje.
V srpnovém zpravodaji jsem psala
o získání dotací a obnově kamenného kříže.
V té době probíhaly dokončovací práce,
a proto fotka opraveného kříže chyběla.
Nyní můžete posoudit, jak se práce díky
dotacím Olomouckého kraje podařila.
Mgr. Iva Psotová, místostarostka obce

Zveřejnění nových jízdních řádů
veřejné linkové dopravy
v Olomouckém kraji od 1.1.2018
Od 1.1.2018 dochází ke změnám jízdních
řádů. Nové jízdní řády najdete na
www.kidsok.cz odkaz jízdní řády od
1.1.2018/ jízdní řády-seznam linek.
Čísla spojů projíždějících naší obcí:
891 378 Drahanovice–Lutín– Olomouc

780 442 Raková u K.–Pěnčín–Olomouc
780 439 Konice–Pěnčín–Lutín–Konice
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Akce SPOZ
3.9.2017

XIV. Setkání seniorů
koncert Jožky Černého s cimbálovou muzikou – KD Ludéřov
19.10.2017 Diamantová svatba
Jan a Helena Večeřovi, Střížov
12.11.2017 Vítání občánků
- Vojtěch Rumplík, Drahanovice
- Jiří Dostál, Drahanovice
- Ema Lastovková, Ludéřov
- Eliška Sklenáková, Ludéřov
- Eliška Vlachová, Střížov
- Benedikt Smička, Drahanovice
- Julie Burďáková, Střížov
25.11.2017 Advent na Sýpce v Ludéřově
výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánočních
i květinových dekorací pod vedením floristky paní
Faltýnkové
výroba svíček z včelího vosku
nabídka včelích produktů
Matrika:
svatba U Menhiru nad Ludéřovem
9.9.2017 - Jiří Neplech, Olomouc
- Petra Dostálová, Ludéřov

CO JE NOVÉHO V RÁMCI ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod Kosířem
Vážení občané,
Na základě skutečností se získáním
potřebných souhlasů vlastníků k zahájení Komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Ludéřov, které jsem uvedl
v minulém čísle obecního zpravodaje,
zahájil Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc jako
věcně a místně příslušný správní úřad
podle zákona č. 503/2012 Sb. řízení
o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Ludéřov dle zákona č.
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších předpisů.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Olomouc v rámci získání
dokumentace k přípravě řízení o komplexních pozemkových úpravách a
rozboru současného stavu rozeslal
dopis na celkem 37 institucí a správců

inženýrských sítí s cílem získat informace o provozních zařízeních, inženýrských sítích a lokalitách se zvláštní
ochranou, na které by se při zpracování
plánu společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Ludéřov měl brát zřetel.
Současně byl stanoven předběžný
obvod komplexních pozemkových
úprav v k.ú.Ludéřov.
V novém roce 2018 nás čeká ustavení Sboru zástupců, který bude v úzké
spolupráci se Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj, Pobočkou
Olomouc komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Ludéřov za obec Drahanovice řešit.
V souvislosti ze zahájením komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov a v návaznosti na články, které
jsem v rámci problematiky kom-

plexních pozemkových úprav napsal
do obecních zpravodajů č. 3/2015, č.
1/2016 , č. 1/ 2017 a č.2/2017 chci ještě
jednou oslovit předmětné vlastníky
půdy v k.ú. Lhota pod Kosířem
o podpoře našeho snažení k zahájení
KoPÚ i v tomto našem katastru.
Každému vlastníku půdy jsme na jaře
letošního roku zaslali dopis s dostatečným vysvětlením našeho snažení. Jsem
přesvědčen, že v novém roce 2018 se
nám podaří získat potřebné souhlasy
vlastníků i pro zahájení KoPÚ v k.ú.
Lhota pod Kosířem. Jen tak můžeme
naplánovat propojení zpevněných
polních cest z Ludéřova, Střížova a
Kníniček na Lhotu pod Kosířem. Přeji
nám všem hodně štěstí, zdraví, Božího
požehnání a optimismu při budování
společného díla.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Vánoční hvězda nebo také Poisenttia je květina, která se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá
květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.
Obec Drahanovice se jako v loňském roce zapojila do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“, kterou
organizuje Šance Olomouc o.p.s. Fakultní nemocnice Olomouc.
Vánoční hvězdy se prodávaly v sobotu 2.prosince 2017 u Černé věže při rozsvícení vánočního stromu.
Veškerý výdělek za prodané hvězdy v částce 4.100,- Kč, byl vložen na účet organizace Šance Olomouc.
Shromážděné finanční prostředky budou použity na pomoc dětem, které se léčí na hematoonkologickém
oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Jménem organizace Šance Olomouc děkujeme
všem občanům, kteří nákupem vánoční hvězdy akci podpořili.
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Na podzim za kulturou…
Letošní podzim byl v obci na kulturní akce velmi bohatý.
V Galerii U Kalicha během léta probíhala posezení při dobré hudbě
a tato setkání zakončilo posezení na konci září s hudbou a burčákem.
Pro naše starší občany zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti v sobotu 30.9.2017 zájezd do Moravského divadla
v Olomouci. Hrála se velká klasická opereta od Imre Kálmára
HRABĚNKA MARICA. Vstupenka byla se seniorskou slevou
a autobus zajistila obec. Zážitek byl jedinečný.
A ještě jedna opereta… Tentokrát přijela za námi. Na 4. listopad
obec Drahanovice zajistila vystoupení členů Moravského divadla
z Olomouce v Kulturním domě v Ludéřově. V nově zrekonstruovaném Kulturním domě v Ludéřově bylo slyšet známé i méně známé
melodie a písně na téma „Láskyplná opereta aneb opereta plná
lásky“. Po představení si mohli jak účastníci představení tak
zájemci z řad obyvatel prohlédnout celé prostory opraveného
kulturního domu. Členky SPOZ zajistily občerstvení a tak se
z kvalitního kulturního zážitku stalo i příjemné posezení a popovídání.

Informace z Regionu HANÁ
K Regionu HANÁ patří již několik roků
celý Mikroregion Konicko a tím i obce,
které patří pod město Konice, jako obec
s rozšířenou působností (ORP). Ze společné snahy místních akčních skupin (MAS)
v České republice vzešla iniciativa nazvaná
Milion ovocných stromů pro krajinu.
Smyslem je záchrana a propagace tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je
vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční
druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen
biodiverzitu, zadržování vody v krajině a
vztah obyvatel k místu, kde žijí, ale také
celkově zvýšit odolnost území na klimatické změny.
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V sobotu 25. listopadu se Sbor pro občanské záležitosti vrátil
znovu do Ludéřova. Tentokrát do Barokní sýpky. Spolupráce se
zapsanou společností U nás se ukázala již na jaře jako příjemná
a setkala se s velkým zájmem. Proto jsme v tomto duchu pokračovali a společně jsme pořádali Advent na Sýpce. Účást byla hojná,
z blízkého i dalekého okolí. Členky SPOZ napekly něco dobrého,
prodávalo se svařené víno nebo čaj, káva na zahřátí. Návštěvníci si
vytvořili pod vedením floristky Jarmily Faltýnkové krásnou
vánoční dekoraci nebo se Zdenkou Koppovou svíčku z medových
plástů. Někteří se přišli podívat, posedět a nasát tu příjemnou
atmosféru.
Během prosince proběhly na Sýpce ještě další kulturní a tvořivé
programy, které navštívila spousta příznivců a zájemců.
Také Galerie U Kalicha připravila krásné a kvalitní koncerty
v době adventu a Vánoc.
Chtěla bych Vám všem popřát krásné, klidné prožití doby vánoční
a hlavně zdraví a úspěchy v roce 2018.
Mgr. Iva Psotová
místostarostka obce
předsedkyně SPOZ

Realizační tým místního akčního plánu
(MAP) v ORP Konice pomohl základním a
mateřských školám v území v této iniciativě. Do této aktivity se zapojily základní a
mateřské školy v Bohuslavicích, Hvozdu,
Rakové u Konice, Šubířově, Skřípově,
Suchdole, Brodku u Konice, Horním Štěpánově, Lipové a také základní škola a
gymnazium v Konici. Podobný tým v ORP
Prostějov organizoval na podzim stejnou
aktivitu a zúčastnily se základní a mateřské
školy v Čechách pod Kosířem, Čelechovicích na Hané, Bílovicích, Kostelci na Hané,
Laškově, Olšanech u Prostějova, Pěnčíně,
Ptení, Smržicích, Hluchově, Slatinkách a
Stařechovicích.
Bohužel se při tomto projektu nedostalo
na školy v ORP Olomouc a Litovel.
Začátkem listopadu 2017 vysadily děti a
žáci na svých školních zahradách řadu
ovocných stromů. Jejich ovocný sad se
rozrostl o jabloně, meruňky, slivoně,

hrušně i další dřeviny. Zapojené školy a školky obdržely rovněž ke
stromkům kůly a další potřebný materiál pro výsadbu a údržbu kokosový úvazový provaz, plastovou chráničku kmene, profesionální rýče, zahradnické nůžky a konve na zálivku.
Pedagogové velmi zodpovědně zorganizovali pro své žáky výsadbu ovocných dřevin. Seznámili děti s pracovním postupem, jednotlivými druhy dřevin a pomohli jim stromky zasadit.
Nezanedbatelná byla také osvětová činnost pedagogů pro děti
v oblasti celkového zlepšení životního prostředí obecně a konkrétně ke zlepšení prostředí školní zahrady a obce. Děti si vyzkoušely
sázení stromů a činnosti s tím související samostatně v praxi
a zároveň přitom získaly vhodné pracovní návyky. Z fotografií
z Hvozdu a Rakové přímo vyzařuje atmosféra nadšené
a užitečné práce.
Ing. Kateřina Vičarová,
Region HANÁ, z.s

VÁNOČNÍ INSPIRACE
POVIDLOVÉ KULIČKY
Piškoty pomeleme, kandované ovoce nakrájíme nadrobno, přidáme ostatní suroviny a vypracujeme
těsto. Tvarujeme kuličky o průměru asi 2 cm, které vkládáme do papírových košíčků. Lžičkou kápneme na každou kuličku trochu čokolády a zlehka vmáčkneme bílý lískový oříšek. Na 70 ks potřebujeme:
240 g dětských piškotů
100 g kandovaného ovoce
100 g moučkového cukru
2 lžíce povidel

1 lžíci rybízové marmelády
hrst mletých ořechů
1 vanilkový cukr
50–60 g rumu

Na dokončení:
čokoládovou polevu
100 g lískových oříšků
papírové košíčky
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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 2017 nám
přinesla řadu zajímavých akcí. Tou nejvýznamnější byla bezesporu oslava 125 let
založení SDH Ludéřov, která se konala dne
2. září 2017 v Ludéřově. Akce začala v 9
hodin dopoledne slavnostní valnou hromadou v nově opraveném Kulturním domě
v Ludéřově za účasti představitelů Obce
Drahanovice, pozvaných zástupců okolních SDH a významných představitelů
Hasičského záchranného Sboru Olomouckého kraje, Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska okresu Olomouc, okresu
Prostějov a Olomouckého kraje. Po
slavnostním průvodu ze Střížova do
Ludéřova za hudebního doprovodu hudby
při Hasičském záchranném Sboru
Olomouc-kého kraje a položení věnců k
pomníkům padlých ve Střížově a Ludéřově
bylav ludéřovské kapli Panny Marie
Růžencové sloužena slavnostní Mše svatá
duchovním správcem farnosti Senice na
Hané P. Mgr.Martinem Mališkou, který po
skon-čení mše svaté slavnostně požehnal
nový historický prapor SDH Ludéřov.
Následoval bohatý kulturní program.
Největší úspěch sklidilo vystoupení hanácké bigbeatové skupiny „Stracené ráj“
a vystoupení skupiny historického šermu
„Akáda“, jejíž večerní ohnivá šou patřila
k vyvrcholení oslavy. Zpestřením programu byla jistě výstava z historie SDH
Ludéřov v prostorách barokní sýpky v Ludéřově a především ukázky požárních
útoků ludéřovských mladých hasičů s PS
12, veteránů z Pěnčína s historickou hasičskou stříkačkou z roku 1924, ukázka
zásahu u dopravní nehody, kterou předvedla zásahová jednotka z Náměště na

Hané a ukázka hašení hořícího automobilu,
kterou provedla zásahová jednotka
z Kostelce na Hané. Taneční zábava se
skupinou „Galaxy“ a hasičský ohňostroj
podtrhly úspěšnost celé akce. Chci ještě
jednou poděkovat všem hasičům, Obci
Drahanovice, sdružení „U nás“ a dalším,
kteří se na přípravě této významné akce
podíleli a také všem občanům, kteří ji
navštívili.
Nyní se zmíním o naší nejdůležitější
hasičské činnosti. Zásahová jednotka
z Drahanovic zasahovala za uplynulé
období celkem 3x. V Drahanovicích dne
5.srpna 2017 kropila komunikaci proti
prašnosti, 26.srpna 2017 zasahovala na
požáru travního porostu na Vinohrádku
v Ludéřově na rozloze 10 x 10 metrů,
vzniklém od pálení trávy v době sucha.
V říjnu 2017 pomáhala s opravou poškozené střechy v RD br. Františka Žižky,
Drahanovice č.p. 22. Zásahová jednotka
z Ludéřova byla povolána krajským
operačním střediskem HZS Olomouc
k celkem deseti událostem. Jednalo se
především o:7x likvidaci obtížného hmyzu,
1x požár, 1x prověřovací taktické cvičení a
1x planý poplach. Dále na žádost zřizovatele zásahové jednotky - Obce Drahanovice
řešila zásahová jednotka z Ludéřova
celkem 6 událostí. Zde se jednalo o: 3x
likvidaci obtížného hmyzu, 1x požár –
zahoření výfukové části automobilu, 1x
práce pro obec – jednotka zalévala obecní
zeleň v parčíku ve Dvoře a kolem kaple
Panny Marie Růžencové v Ludéřově a
vyčistila jímku na dešťovou vodu u parčíku
v Ludéřově od nánosu bahna a listí, 1x
uskutečnila pro děti z MŠ v Ludéřově „Den
s hasiči“ v prostorách KD v Ludéřově.
Zásahová jednotka ze Střížova v druhé
polovině léta a na podzim 2017 nezasaho-

vala. V letošním roce 2017 evidujeme
v našem okrsku č. 5 Drahanovice celkem
35 výjezdů zásahových jednotek. Nejvíce
výjezdů – celkem 28 měla zásahová
jednotka z Ludéřova, 7 výjezdů zásahová
jednotka z Drahanovic.
Dne 28.září 2017 proběhlo v Ludéřově
taktické prověřovací cvičení zásahové
jednotky z Ludéřova. Cílem cvičení bylo
otestovat akceschopnost jednotky při
vyhlášení poplachu, ověřit stav techniky,
procvičit tvorbu dopravního a útočného
vedení, plnění úkolů při likvidaci požáru
trávy a v neposlední řadě ověřit schopnosti
při podávání první pomoci osobě s popálením 2.-3. stupně na 30% těla. O scénáři
prověřovacího cvičení nikdo ze zasahujících hasičů předem nevěděl. Prověřeno
bylo též vyhlášení požárního poplachu
sirénou na nově opraveném Kulturním
domě v Ludéřově, která je již napojena na
dálkové ovládání přímo z Krajského
operačního střediska HZS v Olomouci.
Cvičení jsem se osobně zúčastnil jako
pozorovatel za Obec Drahanovice a mohu
jen poděkovat za připravenost a provedení
taktického cvičení celé zásahové jednotce
z Ludéřova.
Obec Drahanovice zakoupila pro potřeby zásahové jednotky z Drahanovic novou
vozidlovou radiostanici HYTERA, která
byla odbornou firmou namontována do
zásahového automobilu LIAZ-Škoda 706
RTHP CAS a byla uvedena do provozu. Od
zrušené zásahové jednotky ve Lhotě pod
Kosířem byly do zásahové jednotky
z Drahanovic převedeny dva páry zásahových obleků a zásahových bot.
Zajištění požární bezpečnosti po zrušené
místní zásahové jednotce na Lhotě pod
Kosířem převzala právě zásahová jednotka
z Drahanovic. Týdenní kurz obsluhy moto-
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rové pily absolvovali v říjnu 2017
v Hasičské škole v Jánských Koupelích
členové zásahové jednotky Drahanovice br.
Jakub Řezníček a br. Jan Popelka. Kurz
úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou
o odborné způsobilosti práce s motorovou
pilou. Byla provedena technická prohlídka
zásahového automobilu LIAZ-Škoda 706
RTHP CAS.
Dne 4. listopadu 2017 proběhlo v Přáslavicích podzimní setkání představitelů
SDH okresu Olomouc, kterého se zúčastnili vedoucí činitelé Sborů dobrovolných hasičů z našeho okrsku č. 5 Drahanovice.
Den s hasiči se konal dne 14.11.2017
v Ludéřově. Vše začalo simulovanou
evakuací místní Mateřské školy, kdy jedna
z učitelek ucítila kouř a zavolala hasiče.
Poté se děti organizovaně přesunuly do KD
v Ludéřově. Zde byla nachystána poučná
prezentace s výkladem a ukázka věcného
vybavení a ochranných prostředků hasiče.
Následovala pohybová hra, při které si děti
mohly vyzkoušet zapojování hadic či
uzlování. Po skončení programu následovala ukázka hašení požáru v prostoru za
Kulturním domem na „Trávníku“ v Ludéřově. Dětem byly nakonec rozdány
upomínkové předměty. Tuto akci zorganizovala zásahová jednotka z Ludéřova.
Pozvání zúčastnit se této zajímavé akce
přijal starosta obce Drahanovice p. Ivo
Richter, který celé provedení „Dne s hasiči“ hodnotil velmi kladně.

Do zásahové jednotky v Ludéřově přibyl nový člen Bc. Milan Husička. V podzimním období letošního roku proběhla
v ludeřovské zásahové jednotce školení
zdravovědy, celkové činnosti zásahové
jednotky, školení na komunikační prostředky, procvičeno bylo podání první pomoci
nebo ovládání automatického externího
defibrilátoru AED.
Začátkem prosince 2017 proběhlo
vyúčtování dotace od Olomouckého kraje
ve výši 8.800,-Kč na vozidlovou radiostanici HYTERA, kterou Obec Drahanovice letos pořídila pro zásahovou jednotku SDH Drahanovice a dále vy-účtování
dotace od Olomouckého kraje ve výši
29.500,-Kč na 6 ks zásahových přileb
GALLET F1 XF, které Obec Drahanovice
pořídila pro potřeby zásahové jednotky
SDH Ludéřov.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti v jednotlivých Sborech:
SDH Drahanovice uspořádal dne 12. 8.
2017 pohárovou soutěž „O putovní pohár
starosty obce Drahanovice“. Putovní pohár
starosty obce Drahanovice poprvé v historii
soutěže zůstal doma v Drahanovicích a to
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k velké radosti místních příznivců.
Kategorii ženy vyhrály hasičky z Pěnčína.
Muži z Drahanovic se v srpnu 2017 zúčastnili ještě nočních hasičských soutěží v Náměšti na Hané a v Měrotíně. Poslední
prázdninový víkend zajistili vedoucí
mladých hasičů stanování s dětmi tentokrát
na Myslivecké chatě u Svatopluka nad
Ludéřovem. Letošní stanování bylo zaměřeno na pohyb v lese spojený s budováním úkrytů z přírodního materiálu,
vytvořením a střežením vlajek a následným
bojem s papírovými koulemi mezi jednotlivými družstvy. Vedoucí připravili pro
mladé hasiče mini lanové centrum
s cílem zdokonalit zručnost dětí. Měly
přeručkovat po laně, naučit se balancovat,vyšplhat po něm, nebo přejít po žebříku
přichyceném na kurtnách ke stromu. Mezi
oblíbené disciplíny patřila střelba ze
vzduchovky, střelba z luku na terč, zábavné
bylo zatloukání hřebíků do dřeva na čas.
Nechyběl ani orientační běh v lese, nechyběla stezka odvahy. Poděkování za spolupráci patří Mysliveckému sdružení Drahanovice za poskytnutí prostor Myslivecké
chaty „U Svatopluka“ ke stanování
mladým hasičům z Drahanovic a Ing.
Ctiboru Ostrému za odborně splněnou
funkci šéfkuchaře.

V září 2017 Sbor zajistil společné setkání svých členů na hasičské zbrojnici
v Drahanovicích s uvařením guláše, pohoštěním a přátelským posezením. Listopadová valná hromada Sboru odstartovala přípravu oslavy 80 let výročí
založení SDH Drahanovice, která se bude
konat v příštím roce 2018. Pro své členy
jako odměnu za celoroční činnost Sbor
zajistil v prosinci 2017 každoroční bowlin.
Hasiči ze Střížova se na podzim 2017
věnovali brigádnické činnosti, která spočívala mimo jiné v zazimování venkovního
areálu za kulturním domem ve Střížově.
Byla provedena demontáž laveček, stolů a
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jejich úklid, upevnění střechy na domečku,
se kterou si pohrála doznívající vichřice
Hewart. Zásahová jednotka SDH Střížov se
věnovala péči o dobrý technický stav
vozidla Avia a hasičské techniky. Doplnila
své počty a řešila přidělení výstroje a
vybavení pro jednotlivé členy. Mladí hasiči
ze Střížova se pravidelně scházeli ve své
klubovně, kde si procvičovali své hasičské
znalosti a dovednosti, hráli různé hry a
soutěže. V létě podnikli výlet do
olomoucké Pevnosti poznání a zahráli si
minigolf. Průběžně se připravovali na
branný závod požárnické všestrannosti,
který se konal 14.10.2017 v Náměšti na
Hané a kterého se úspěšně zúčastnili. Dne
10. listopadu 2017 SDH Střížov uspořádal
mimořádnou valnou hromadu, na které
byla provedena volba nového starosty
Sboru. Stávající starostka SDH Střížov
sestra Hana Hrubá odstoupila ze zdravotních důvodů. Novým starostou se stal br.
Ing. František Faltýnek, náměstek starosty
okrsku č. 5 Drahanovice, který v průběhu
roku 2017 z rozhodnutí výboru SDH
Střížov stávající starostku sestru Hanu
Hrubou zastupoval. Osobně chci tímto
poděkovat sestře Haně Hrubé za vše, co pro
střížovský SDH v době svého funkčního
období vykonala. Dne 25. 11. 2017 Sbor
uspořádal rozsvícení vánočního stromečku
před KD ve Střížově. Z této akce měli
pěkné zážitky nejen dospělí, ale především
děti. Sešlo se jich opravdu hodně. Zpěvem
koled a vánočních písní přispěli ke krásné
adventní a předvánoční náladě. Mladí
hasiči ze Střížova se připojili ke zpívání
koled, roznášeli pro návštěvníky akce
cukroví a sami také dostali krásné dárky.
Střížovští hasiči touto cestou ještě jednou
děkují všem, kteří jim pomohli se zajištěním této pěkné akce.
Hasiči na Lhotě se dne 2. září 2017
zúčastnili oslavy 125 let založení SDH
Ludéřov, na oslavu zapůjčili svou historickou hasičskou stříkačku. V srpnu pořádali
pečení makrel, v září se dále podíleli na
sběru železa v rámci sběru nebezpečného
odpadu v obci. V listopadu provedli
podzimní brigádu, zúčastnili se Výroční
valné hromady SDH Čechovice. Začátkem
prosince zdobili vánoční stromeček a 16.
prosince 2017 zakončili letošní rok
Výroční valnou hromadou.
SDH Ludéřov pořádal dne 2. září 2017
oslavu 125 let založení SDH Ludéřov, 18.
11. 2017 tradiční zabíjačku a 2.12.2017 již
5. ročník rozsvícení vánočního stromu s vánočním punčem a dalším občerstvením.
Akce byla hojně navštívena a zakončena
krásným Mikulášským ohňostrojem. Byla
zazimována technika a areál ve Vale.
Mladí hasiči z Ludéřova se úspěšně zúčastnili branného závodu požárnické všestrannosti, který se konal 14.10.2017 v Náměšti
na Hané. V celkovém vyhodnocení Ligy
mladých hasičů okresu Olomouc v požárním útoku za rok 2017 skončilo družstvo A
na krásném 5.místě a družstvo B na
krásném 11. místě z celkového počtu 43
soutěžících družstev mladých hasičů.
Řádnou pochvalu nejen za tyto výsledky,
ale i za celoroční práci si bezesporu
zaslouží vedoucí mladých hasičů v Ludéřově br. Tomáš Sklenák.
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V termínu 28. října 2017 Sbor pořádal
zájezd pro své členy a příznivce, tentokrát
do Širokého Dolu u Poličky, kde se zúčastnili tradiční hojně navštěvované hasičské
soutěže „O putovní pohár VŘSR –
Memoriál V. I. Lenina“. Nechyběl katafalk
s Leninem, na občerstvení „Stalinburger“,
„Leninburger“ a proletářská hesla, např.
„Se Sovětským svazem přišla bída na
zem“. Soutěžního klání se zúčastnilo přes
200 nejlepších soutěžících družstev v kategorii muži, ženy a veteráni z České
republiky a ze Slovenska. Ludéřovští hasiči
skončili se svým nejlepším časem sezóny
14,48 s v požárním útoku na krásném 9.
místě z celkového počtu 153 soutěžících
kolektivů mužů. Soutěžící družstvo mužů
SDH Ludéřov se zúčastnilo podzimního

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

celkového vyhlášení Hanácké extraligy a
Velké ceny Prostějovska, kde v celkových
hodnoceních skončilo shodně na vynikajícím 2. místě. Rovněž se zúčastnilo celkového vyhlášení seriálu soutěží „Olomoucké
noční ligy“, jehož 1. ročník bezkonkurenčně vyhrálo.
Tradiční hasičský ples se v Ludéřově
tentokrát bude konat v nově opraveném
Kulturním domě v pátek 26.ledna 2018.
V současné době probíhá ve Sborech
příprava Výročních valných hromad, které
se budou konat v prosinci 2017 a lednu
2018. Výroční valná hromada okrsku č. 5
Drahanovice proběhne v polovině února
2018. Čeká nás bilancování a vyhodnocení
celoroční plodné činnosti ve všech Sborech
i v našem okrsku. Současně vyhodnotíme

Bilancování v TJ SOKOL Drahanovice
Končí další kalendářní rok a nastává čas bilancování i v oblasti
sportu. V roce 2017 stejně jako již po mnoho let jsou činné dva
oddíly – kopané a základní tělesné výchovy. V oddíle ZTV jsou
převážně ženy středního věku, které cvičí pro radost z pohybu a
zlepšení své fyzické kondice. Cvičení probíhá v několika skupinách pod vedením Jiřiny Janečkové a Aleny Vysloužilové. Nově od
letošního roku probíhá pod naší hlavičkou „Kondiční cvičení pro
ženy“ pod vedením Jaroslavy Krylové. V oddíle kopané je převážná část chlapců a mužů. To svoji činnost dělají nejen pro sebe, ale i
pro nás diváky. Vždyť na každý zápas je v hledišti minimálně 150
diváků. Děkujeme za podporu a věříme, že i v roce 2018 budete na
fotbal chodit.
Družstvo mužů se udrželo v okresním přeboru a v nově rozehraném ročníku jsou po podzimní části na 8. místě se ziskem 22 bodů,
když 7x zvítězilo 6x prohrálo a 1 x remizovalo za 1 bod. Umístění
mohlo být ještě lepší, na závěr podzimu se mužům podařilo z pěti
utkání získat jen 3 body. Nejlepším střelcem je Miroslav Bartl s 12
brankami. Od nové sezóny máme po několika letech družstvo
dorostenců ve spolupráci s SK Náměšť na Hané. Většina hráčů
přešla ze starších žáků a proto nejsou výsledky nijak ohromující.
Ze 14 mistrovských utkání dvě skončili našim vítězstvím, 1x
remízou za 1 bod a 11 prohrami. Věříme, že dorostenci v jarní části
vylepší současné 14 místo v tabulce. Starší žáci hrají pod hlavič-
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již 7. ročník okrskové soutěže „O putovní
pohár okrsku č. 5 Drahanovice“, dle
výsledků soutěžících družstev v hasičských
soutěžích 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.
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, rodinnou pohodu a
radost z narozeného Ježíška. Do Nového
roku 2018 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 2018 scházeli pouze na společenských
a kulturních akcích, které pro vás naši
hasiči již tradičně připravují. V případě, že
v roce 2018 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,
radní Obce Drahanovice

kou SK Náměšť na Hané, kde se jim nevede nijak zvlášť – jsou na
posledním místě. Největší radost máme z přípravky, která
v podzimní části byla suverénní, z 12 odehraných utkání jich 10
bylo vítězných, 1x remíza a jen jedna prohra. Celkově získali 31
bodů. Zde patří dík všem rodičům za pomoc při organizaci a dopravě na jednotlivé turnaje.
V roce 2017 jsme obdrželi na svoji činnost i nemalé finanční
prostředky prostřednictvím příspěvků a dotací od obce
Drahanovice, MŠMT, KÚ Olomouckého kraje. Děkujeme také za
všechny sponzorské dary na ples, dětský karneval a na činnost
našeho spolku. Finance využíváme na zkvalitnění naší činnosti,
zlepšení našeho areálu včetně zázemí pro sportovní i kulturní akce.
Tak jako každý rok budeme hodnotit naši činnost na Valné
hromadě, která se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 v klubovně
na hřišti. Zveme tímto všechny členy našeho spolku k aktivní
účasti.
Závěrem mi dovolte poděkovat jménem svým i celého výboru
TJ všem členům i všem občanům za práci a pomoc, kterou nám
projevili v letošním roce, popřát krásné prožití Vánoc, mnoho
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v novém roce 2018. Všem
sportujícím hodně dobrých výsledků, radosti z pohybu a hlavně
žádná zranění.
Mgr. Jaromír Ostrý
Předseda TJ

Strana 12

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Prosinec 2017

Elektro a plyn servis
Miloslav Navrátil
Ludéřov 54, 783 44 Náměšť na Hané
tel: 606 269 882

nabízí: revize, čištění, měření emisí přístrojem TESTO 320,
záruční a pozáruční opravy plynových kotlů
autorizované spouštění plynových kotlů
BAXI, PROTHERM, THERMONA, DAKON
servis automatických praček.

Pokračuje registrace do celostátního projektu
Občané v Drahanovicích se v minulosti připojili k úspěšnému celorepublikovému
projektu Občanům a ušetřili výrazné prostředky za energie. Pro velký úspěch je
registrace prodloužena.

Zapojené domácnosti ušetřily na energiích 385 825 Kč.
Vaše obec získala také díky vám Zlaté členství. Přidejte se zdarma a začněte šetřit co nejdříve.
Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost Občanům s.r.o., která zajišťuje
výhodnější služby pro vás i vaše sousedy. V rámci aktuální kampaně je možné získat le-vněj
ší dodávky elektřiny, plynu, a také získat dodatečnou úsporu na vodě. Díky vysokému počtu
zapojených domácností, spolků a irem jsou ceny nižší až o 25 % oproti běžným cenám na trhu.
Registraci pro domácnosti vyplňte na www.setrimeobcanum.cz, a to z pohodlí vašeho domova.
Nebo si domluvte schůzku s naším koordinátorem. Zastaví se za vámi a spočítá vám úsporu přímo
na základě dodaných podkladů.
Koordinátor projektu
Ladislav Krampol, tel. 731 408 620
E-mail: ladislav.krampol@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo pošlete sms. Ozvu se vám.

Pf

2018
Krásné Vánoce,
štěstí, zdraví
a úspěšný nový rok

Zaregistrujte se on-line na www.setrimeobcanum.cz nebo u koordinátora.

Vám přeje spolek

SHÁNÍME KE KOUPI DŮM SE ZAHRADOU
Děkuji za nabídku
J. Hovorková 605 419 449

