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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím a doufám, že
jsme na konci sice mírné, ale již dlouhé
zimy a na začátku už dlouho očekávaného jara a teplého počasí.
V minulém čísle našeho zpravodaje
jsem zhodnotil plnění všech naplánovaných investičních akcí a také Vás
seznámil i s těmi, které zastupitelstvo
připravuje realizovat v letošním roce a
které jsou připraveny jak po stránce
projektové, tak hlavně finanční. Jedna
z větších je rekonstrukce průtahu obcí
Drahanovice, kterou realizuje Olomoucký kraj a je těsně před dokončením. Na tuto plynule naváže výstavba
chodníků a odstavných ploch od prodejny Martina až na konec obce směr
Ludéřov. Chodníky postaví společnost
Silnice Group za 3.300.000,- Kč vč.
DPH s termínem 31.5.2018. Na chodníky a odstavné plochy v ostatních částech obce Drahanovice se podařilo
dokončit projektovou dokumentaci a v
závěru března byla na stavební úřad
podána žádost o územní rozhodnutí.
Následovat bude podání žádosti o
stavební povolení, tak věřme tomu, že
se vše podaří zajistit v letošním roce???
Realizace by potom následovala v dalších letech. K realizaci pro další léta je
také připravován projekt sociálního
bydlení v naší obci a to rekonstrukcí
bytového domu čp. 119, kde se začíná
zpracovávat projektová dokumentace a
v létě po vypsání výzvy IROP bude
podána žádost o dotaci.
Zastupitelstvo obce na svém jednání
dne 12.3.2018 projednalo a schválilo
rozpočet obce na rok 2018 a to jak
v části příjmů, tak výdajů v hodnotě
40.253.000,- Kč. Plnění rozpočtu
v příjmové části je letošním roce reálné
a vedení obce udělá určitě všechny
někdy i nepopulární kroky k jeho naplnění (stočné). Potěšitelné je, že vedení
obce má dostatek finančních prostředků
na ty akce, které naplánovalo a které se
budou letos realizovat.
V té hodně důležité položce, chodníky
a parkoviště, je alokováno 11,5 milionu

korun a to na cyklostezku ,,Drahanovice - Střížov'', již avizovaný chodník
v Drahanovicích, dále oprava chodníku
směrem na Novou, chodník společně se
schodištěm v Mlýnku, oprava chodníku
ve Střížově. Dále jsou to opravy našich
místních
komunikací a to od p.
Hradeckého ke kostelu, v Mlýnku
napojení na nové schodiště a ve
Střížově komunikace k chatám. To vše
v hodnotě asi 800.000,- Kč vč. DPH.
Zde probíhá výběr dodavatele a vše
proběhne v jarních měsících. Nemalá
částka bude, jako již každoročně, investována do budov a vybavení školských
zařízení. Na rekonstrukci topení v budově základní školy (plynofikaci) je již
vybrán dodavatel a je jím MontaTherm z Velké Bystřice za cenu
1.830.000,- Kč vč. DPH s termínem
zahájení 1.6.2018 a dokončení
15.8.2018.
Jak jsem Vás již informoval v minulém čísle zpravodaje, v letošním roce
obec investuje velké prostředky do
zeleně v obci. Na projekt revitalizace
zeleně v extravilánu byl již vybrán
dodavatel a je to společnost Zdenek
Vráblík z Huzové za cenu 979.552,- Kč
vč. DPH. Jedná se o zeleň na Spálenci,
v Ludéřově u Svatopluka, ve Střížově
dosadba aleje k Náměšti na Hané, nový
topol vysadíme do Kníniček na místo
staleté (Lindy) na kraji lesa. Celá akce
již byla zahájena kácením, úklidem a
přípravou terénu.
Také parčík v Drahanovicích u
pomníku padlých dozná velké omlazení
a snahou bude zde důstojně oslavit 100
let vzniku Československa. Pevně
věřím, že za zvuku naší nádherné
HYMNY! ,,A kdyby musela mít druhou sloku navrhuji MORAVO MORAVO.“
Také naše žádost o dotaci výsadbu
zeleně v intravilánu obce číslo II byla
podpořena od MŽP Operační program
životní prostředí a to částkou 350.000,Kč a pro informaci jedná se o úpravu
před nádražím v Drahanovicích, ve
Střížově parčík pod čekárnou a na
Lhotě náměstí. Zde musíme letos

vybrat dodavatele s realizací v příštím
roce.
Jak jsem již avizoval, obdrželi jsme
od OPŽP dotaci ve výši 346.984,- Kč
na vyvrtání nového vrtu a to hlavně pro
Lhotu pod Kosířem, vrt je dokončen,
vystrojen a brzy proběhne čerpací
zkouška, po které se dovíme vše o jeho
vydatnosti i kvalitě vody. Ve Lhotě je
opravován sál kulturního domu a také
bychom rádi v letošním roce kulturák
omítli.
Zastupitelstvo obce na svém jednání
13.12.2018 schválilo rozdělit spolkům
naší obce 500.000,- |Kč na jejich činnost. Od všech se sešlo žádostí za
830.000,- Kč a tak práce výběrové
komise nebyla nijak jednoduchá.
Nakonec ale bylo vše vyřešeno a prostředky rozděleny s tím, že dnes je již
všechny spolky mají na svých účtech:
SDH Lhota p/K. 20.000,- Kč, SDH
Střížov 20.000,- Kč, SDH Drahanovice 75.000,- Kč, SDH Ludéřov
55.000,- Kč, Myslivecký spolek Drahanovice, z.s. 20.000,- Kč, Český zahrádkářský svaz Drahanovice 5.000,Kč, U nás, z.s. 105.000,- Kč, TJ
SOKOL Drahanovice 140.000,- Kč,
Římskokatolická farnost Drahanovice
60.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce také schválilo ve
výdajové části rozpočtu prostředky na
menší akce jako: Výměnu všech dveří a
nákup nového nábytku v kulturním
domě ve Střížově, opravu hasičské
zbrojnice ve Střížově, výměnu vrat na
hasičské zbrojnici v Drahanovicích,

Ze zahájení letošní turistické sozóny
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opravu sociálního zařízení a kuchyňky
v mateřské školce v Ludéřově apod.
Obec podala v letošním roce několik
žádostí o dotace a to na Olomoucký
kraj na opravu křížku na Nové, také pro
doplnění techniky všech zásahových
jednotek obce. Byla podána žádost na
OPŽP s názvem ,,Systém odděleného
sběru Drahanovice“ na doplnění většího počtu sběrných míst (plast, sklo,
papír) a hlavně hnědé popelnice na
bioodpad do všech domácností a to o
částku 2,8 milionu Kč. Dále žádost na
SFDI o dotaci na výstavbu cyklostezky
do Střížova v hodnotě 2,5 milionu Kč.
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Tolik asi ke všem plánům a úkolům
stanovených na letošní rok.
Jako každoročně tak i v letošním
roce proběhne mnoho kulturních a
společenských akcí v naších kulturních
zařízeních. Mezi první bude patřit slet
čarodějnic u Černé věže, Den matek, po
té jako již tradičně Pohádková věž i ves
atd. V Galerii U Kalicha to budou
stavění a kácení máje, koncerty a
divadla. Pochopitelně Vás všechny na
tyto jménem pořadatelů zvu. Protože
jsem se zúčastnil všech výročních
valných hromad spolků a organizací
působících v naši obci a vyslechl jejich

Činnost rady prosinec-březen 2018

plány práce, vím, že i oni připravují
spoustu velice důležitých oslav svých
výročí a dalších společenských akcí, na
které nás určitě pozvou a budou rádi za
naši účast .
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte popřát Vám všem co nejkrásnější prožití jarních dnů. Ke splnění
všech předsevzetí a úkolů, které jsme si
pro letošní rok vytyčili, přeji co nejlepší počasí, žádnou jarní únavu, hodně
úspěchů a pevné zdraví.
Ivo Richter
starosta

w Cenovou nabídku firmy K. Hloch na zhotovení nábytku do
infocentra Galerie U Kalicha.
w Cenovou nabídku firmy ORTECH CZ s.r.o., Lípy 383,
798 58 Čechy pod Kosířem na restaurování kříže
v Drahanovicích Na Nové.

V prosinci rada obce schválila:
w Dodatek č.4 ke smlouvě číslo 87000000353 o sdružených
službách dodávky plynu od společnosti EEE.
w Smlouvu o dílo č. 123/2017 se spol. ALTEC Internacional s.r.o. Předmětem plnění je zajištění TDI pro akci
Náhradní zdroj vody pro místní část Lhota p. Kos.
w Rozpočtové opatření č. 7/2017.
w Směrnice pro cestovní náhrady poskytovaných při pracovních cestách.
w Žádost SDH Střížov o pronájmem sálu v KD Střížov na
konání hasičského plesu 3.3.2018 s úhradou za pronájem dle
směrnice.
w Žádost společnosti ELPREMONT s.r.o., ČSA 961 Velká
Bystřice o vyjádření k plánované akci Drahanovice Krejčí –
přípojka NN.

Vzala na vědomí:
w Zvýšení nájmu v nebytových prostorách obce. Na základě
zjištění míry inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % bude provedeno zvýšení nájemného u všech nájemníků z nebytových
prostor pro rok 2018 o tuto inflaci.
w Návrh úpravy stezky „Mlýnek“ v Drahanovicích

V lednu rada schválila:

V únoru rada schválila:

798 52 Konice jako dodavatele na akci „Stavební úpravy
KD ve Lhotě pod Kosířem“
w Cenovou nabídku na opravy hromosvodů Petra Patáka,
Hromosvody + elektro, Biskupství 180, 783 44 Náměšť na
Hané.
w Smlouvu o nájmu nemovité věci, části skladu č. ev. 020
Ludéřov o výměře 33 m2 s firmou INGSTOL s.r.o.,
Bystrovany, Budovcova 185 /21 772 00 Bystrovany.
w Smlouvu o nájmu nemovité věci – nebytové prostory –
kancelář 1. patro Drahanovice č.p. 144 o výměře 12 m2 na
p.č. 147 v k.ú. Drahanovice s firmou SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
w Dodatek č. 5 k směrnici o oběhu účetních dokladů
č.1/2010.
w Cenovou nabídku ing. P. Růžičkové, Na Bystřičce 26,
Olomouc na zaměření stávajícího stavu objektu Drahanovice
č. 119 pro účely projektování oprav tohoto domu.
w Cenovou nabídku spol. EKOME Zlín – Malenovice na
měření hluku v KD Ludéřov za účelem kolaudace oprav K.D.
Ludéřov.
w Žádost ZŠ a MŠ Náměšť na Hané o příspěvek na lyžařský
kurz žáků 7.třídy.
w Žádost Ing. P. Navrátila, Ludéřov 127 o pronájem K.D.
Ludéřov na 8.9.2018 z důvodu konání rodinné oslavy.
w Žádost manželů Kuncových, Ludéřov č.p.7 o pronájem
K.D. Ludéřov na 15.5.2018 z důvodu konání rodinné oslavy.
w Žádosti p. Jakuba Šoku, Ludéřov 106 a Moniky
Lavrenčíkové, Drahanovice 269 o přidělení obecních bytů a
budou zařazeny do pořadníku žadatelů o obecní byty.

ZŠ Drahanovice „
w Žádost Charity Olomouc o finanční příspěvek na rok 2018.
w Žádost p. Václava Obra o finanční dar na náklady spojené
se zahájením turistické sezony 31.3.2018.
w Žádost Evy Ošťádalové a Lukáše Dohnálka, Drahanovice
74 o pronájem KD Ludéřov z důvodu konání svatby.
w Oznámení o zahájení výběrového řízení (Výzva k podání
nabídky na zakázku malého rozsahu.(„ Revitalizace zeleně na
veřejných plochách v extravilánu obce Drahanovice“.
w Žádost p. J. Hockové, Střížov 53 o pronájem KD Ludéřov
na 31.3.2018. na oslavu narozenin.
w Smlouvu o poskytování a zajišťování služeb při akci
„Obnova zeleně na veřejných plochách obce Drahanovice“
uzavřenou mezi obcí a Ing. Karin Dienstbierovou,
Politických vězňů 1a, 779 00 Olomouc na vypracování
projektové dokumentace.
w Stavbu RD parc. 691/40 a 689/31v K.ú. Ludéřov a napojení na sítě. Investory jsou Karolína Pochylá a Petr Pochylý,
Západní 664/12, Neředín, 779 00 Olomouc.
w Žádost spol. DOZBOS o vyjádření obce k uzavírce
z hlediska linkové osobní dopravy.
w Výzvu k podání nabídky „Plynofikace ZŠ Drahanovice
č.p. 44“.
w Žádost Miloše Korhoně o zařazení příspěvku na běžecký
závod do rozpočtu obce.
w Žádost obce o pořízení územní studie lokality „Újezd –
Pod rybníčkem“ v k.ú. Ludéřov.
w Smlouvu o právu provést stavbu - uzavřená mezi Obcí
Drahanovice a Olomouckým krajem o provedení stavby

Zamítla:
w Žádost p. Petra Skopala o odkup pozemku p.č. 100/84
k.ú. Drahanovice, protože ke dni žádosti je pozemek schválen
k prodeji p. Tomáši Soukupovi, Pěnčín 36.

w Rada obce schvaluje firmu STAMO s.r.o. Karafiátova 10, w Oslovené společnosti do výběru dodavatele „Plynofikace
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„Systém odděleného sběru Drahanovic“ na p.č. 1014 k.ú
.Ludéřov.
w Smlouvu č. 04581711 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Drahanovice – náhradní zdroj vody pro místní část Lhota p.
Kosířem
w Sponzorský dar na ples SDH Střížov.
w Cenovou nabídku STAMO Konice na vícepráce spojené
s opravou stropu v K.D. Lhota pod Kosířem.
Zamítla :
w Žádost p. Miroslava Žižky, Drahanovice 145/6, 783 44
Drahanovice o odkup zahrady p.č. 597/3 k.ú Drahanovice.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
w Schválit na Dům sociálního bydlení v Drahanovicích –
rekonstrukce objektu č.p. 119. Rozsah projektových prací
s realizací do 8./2018 s podáním žádosti o dotaci z programu
Ministerstva místního rozvoje (sociální bydlení).
w Revokaci bodu č.6 usnesení č. 17/2017 Z.O. po zpracování
geometrického plánu p.č. 799 k.ú. Drahanovice a schvaluje
záměr obce prodeje 1m2 z p.č. 799/1 a 34 m2 z p.č. 20/2 k.ú.
Drahanovice.
V březnu rada schválila:
w výběr dodavatele na zpracování žádosti a administrace
projektu „Obec Drahanovice – Sociální bydlení“.
w Výběr dodavatele na akci „Revitalizace zeleně na veřejných plochách v extravilánu Obce Drahanovice“.
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma: Zdeněk
Vráblík - Údržba zeleně, 793 57 Huzová 308.
w Žádost společnosti Krmiva Přerov s.r.o. a Romana
Barboříka, Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov o paušální
platbu za užívání veřejného prostranství Drahanovice a
Střížov pro rok 2018.
w Žádost SDH Ludéřov o pronájem KD Ludéřov na konání
plesu dne 25.1.2019 a na 20.10.2018 k slavnostnímu vyhlášení výsledků Olomoucké noční ligy.

w Žádost fy Schody – Pilous, s.r.o. o ukončení nájmu na část
p.č. 809/2 v k.ú. Drahanovice. Nájem bude ukončen dle
smlouvy.
w Žádost spol. DoZBos s.r.o.,Otakara Kubína 17, 680 01
Boskovice o vyjádření k úplné uzavírce silnice II/448
Drahanovice – Průtah. V termínech 3.4. - 6.4.2018 a 7.4.11.4.2018.
w Žádost manželů Ochotnických, Zábřežská 6, Šumperk o
odkoupení pozemku p.č. 302 v k.ú. Drahanovice včetně
stavby kůlny stojící na této parcele.
w Nejvýhodnější nabídku firmy ORTECH CZ s.r.o., Lípy
383, 798 58 Čechy pod Kosířem na opravu křížku na p.č. 689
k.ú. Ludéřov zničeného dopravní nehodou.
w Žádost společnosti SEKNE s.r.o. o vyjádření k objízdné
trase při realizaci akce „Oprava silnice II/449 Drahanovice –
Slatinice úplná uzavírka od 16.4.2018 do 15.9.2018.
Požadujeme přístup k Č.O.V.
w Výběr dodavatele MONTA – THERM, 8. května, Velká
Bystřice na akci „Plynofikace základní školy Drahanovice
č.p. 44“.
w Výběr dodavatele na projektovou dokumentaci „Obec
Drahanovice – Sociální bydlení“ Ing. arch. Iveta Trtílková,
Na Bystřičce 740/26, 77900 Olomouc – Hodolany.
w Žádost spol. Radostný domov o souhlasné stanovisko
k vybudování sjezdu, souhlasu se stavbou a napojení na sítě
k p.č. 597/168 k.ú. Drahanovice.
w Žádost spol. SIGNALBAU o vyjádření k přechodnému
dopravnímu značení „Rekonstrukce signalizačního zařízení
č. P7642. Termín: 10.-20.4.2018.
w Úhrady za odvoz 1ks popelnice pro podnikatele 80,- Kč.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
w Revokovat usnesení č.18/2017 bod č. 7
Mgr. Iva Psotová,
místostarostka Obce Drahanovice

Stočné od zahájení provozu ČOV
V minulém týdnu začal obecní úřad, referát poplatků,
rozesílat složenky na úhradu stočného za rok 2017. Protože
se množí počet dotazů Vás poplatníků, počet nejrůznějších
variant, proč právě tolik a jak je to možné, že jinde je to
jinak, považuji za nutné, znovu informovat o tom jak je
nastaveno naše stočné a kdo jej bude platit.
Obdrželi jsme na vybudování splaškové kanalizace a ČOV

dotaci od OPŽP, tento jako poskytovatel nastavil také
podmínky, které je třeba v průběhu provozování bezezbytku
plnit. Jinak hrozí sankce!! Toho si zastupitelstvo obce bylo
a je vědomo a proto, při stanovování a schvalování výše
stočného, postupovalo v souladu s finanční analýzou dotace.
Vše nyní dosadím do jednoduché tabulky:
2015

2016

2017

2018

42,32 Kč

44,63 Kč

46,65 Kč

48,99 Kč

0,- Kč

0,- Kč

42,68 Kč

47,10 Kč

Počet m na osobu dle směrných čísel zák. č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích, příloha č. 12

36 m3

36 m3

36 m3

28 m3

Platba rok/osoba
nebo 1m3 odebrané vody z obecního vodovodu

0,- Kč
0,- Kč

0,- Kč
0,- Kč

1536,- Kč
42,68 Kč

1318,- Kč
47,10 Kč

Výše stočného dle finanční analýzy včetně DPH
Skutečnost schválená zastupitelstvem obce
3

Z uvedeného je zřejmé, že vedení obce využilo všech
možností při jednání s fondem životního prostředí a
vyjednalo:
V letech 2015 a 2016 to je po dobu zkušebního provozu
nebylo nové stočné vybíráno vůbec.
Pro rok 2017 bylo vyjednáno snížení u základní ceny bez
DPH o 5%. Na rok 2018 je schváleno snížení směrného čísla
na 28 m3 za rok.

Věřte, že za tři roky provozu víme, jaké jsou naše možnosti a
jak ulevit Vaší peněžence, ale tady není úniku. Finanční
prostředky, které nebudou použity na provoz a údržbu, musí
být uloženy na zvláštní účet obce a letos musí dosahovat
500.000,- Kč. V budoucnu z nich bude hrazena obnova
kanalizace. Z uvedeného je zřejmé, že obec tímto nevybrala
a nechala ve Vašich peněženkách za roky 2015 a 2016 zhruba
částku 3.000.000,- Kč.
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Zastupitelstvo obce zatím neprojednalo žádné úlevy od
placení stočného, bude toto vybíráno od všech trvale
hlášených obyvatel.
Velká většina nás chtěla splaškovou kanalizaci vybudovat, a
už za dobu jejího krátkého provozu se ukazuje čistota vody
v potoce a vodních nádržích, že to bylo rozhodnutí správné a
pro naše životní prostředí velice prospěšné. Pokud nemo-

vitost nebyla napojena na kanalizaci řádně nebo vůbec,
dopouští se její vlastník přestupku podle zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích §32 odst. 5 písm. c).
Občané, kteří nemají uzavřenou smlouvu o vypouštění
odpadních vod budou předáni Magistrátu města Olomouce,
vodoprávní odbor k dalšímu zákonnému postupu.
Ivo Richter, strarosta

Přišlo jaro do školy.

Pak nastoupila I. kategorie (2.a 3.r.):
1. místo Š. Večeřová, 2.tř
2. místo L. Formanová 3.tř
3. místo J. Pilmajer 3.tř
II. kategorie (4. a 5.r.):
1. místo L. Malý 5.tř.
2. místo K. Švecová 4.tř
3. místo E. Lacigová 5. tř.
A tak ten čas rychle běží a ani se nenadějeme a bude neděle
13.5. a všichni se sejdeme u Černé věže v Drahanovicích, aby
děti předvedly maminkám, co pro ně nacvičily. Doufáme, že
nám bude přát jak počasí, tak i publikum z řad rodičů,
babiček, dědečků a známých. Tentokrát téma bude ….“Krása
ženy“.

S přicházejícími prosluněnými jarními dny Vám přinášíme
nové informace o dění v naší škole, co jsme od začátku
školního roku zažili ale i o tom, co připravujeme.
1.pololetí uteklo jak voda. Nejvíce se na své první vysvědčení
těšili prvňáčci. Abychom to dětem i zpříjemnili, nekladli jsme
důraz jen na vzdělávání, ale i na pobavení.
Na podzim se jela celá škola podívat do Olomouce na
práci hasičů, do svíčkárny Rodas, kde si děti samy vytvořily
svíčku a malou vánoční ozdobu. V době dušičkové prošel
jako každý rok lampionový průvod obcí a děti byly
spokojené.
Také Mikulášská besídka s tradičním vánočním námětem,
kterou nacvičujeme s žáky každý rok, se líbila, obzvlášť když
se konala v opraveném kulturním domě v Ludéřově.
Na Vánoce jsme nacvičovali koledy, abychom mohli
poslední den ve škole v roce 2017 tradičně zazpívat na
schodech.
V lednu všichni byli nervózní, hlavně ti starší, protože ti
již věděli, co pololetní vysvědčení obnáší. Někteří cítili
slabiny, ale většina se řídila heslem: „Kdo je připraven, není
překvapen“.
Všichni lednové napětí zvládli a tak mladší ročníky se
mohly v únoru s chutí těšit na plavání. Je pravda, že někteří
nastupují na plavecké hodiny s obavami, ale je to velmi malá
část a myslím, že odměnou všem může být přeplavání
bazénu, rybníka v létě na prázdninách.
V únoru sklátila celou naši školu chřipková epidemie.
V některých třídách se dali žáci počítat na prstech jedné
ruky!! Hlavně tělocviky byly náročné. Třeba hrát se čtyřmi
dětmi nějakou hru v tělocvičně….Naštěstí to vyřešily na
začátku března prázdniny.
V březnu se žáci 2. – 5. třídy zúčastnili mezinárodní
soutěže Matematický klokan.
Také jsme navštívili tradiční Zdobení na Zámku v Náměšti
na Hané, kde si děti samy vytvořily beránka na Velikonoce a
koupily různé ozdoby s velikonoční tématikou.
S největším ohlasem se setkala, jako každý rok,
Andersenova noc. Kdy se dětem poštěstí, aby mohly být ve
škole? A dokonce přes noc! Děti to bavilo, dokonce si večer
upekly na snídani housku.

Na závěr bych Vám chtěla předložit ukázku krátkých prací
dětí. Začíná jaro, děti budou častěji venku než v zimě a tak
jsme 2. – 5. třídě nabídli téma k zamyšlení a napsání.
Moje oblíbené místo - Tady se mi líbí.
Moje oblíbené místo v Drahanovicích je Příhon. Mám ho
ráda, protože je v přírodě a je tam socha Keltů.
2. třída
Mně se v Drahanovicích líbí les, protože v lese je ticho a klid.
A ještě nádherné stromy, zvířata, třeba srnky, divoké prase.
2.třída
Moje oblíbené místo v Drahanovicích je Černá věž, protože je
hodně vysoká. Potom se mi líbí dětské hřiště, protože si tam
můžu hrát a nenudit se doma.
2. třída
Moje oblíbené místo je Černá věž. Moc se mi líbí, protože je
zábavná. Můžu si tam hrát s kamarády a často tam jsou různé
akce pro děti.
3. třída
Moje oblíbené místo je velké hřiště, protože tam jsou
prolézačky, pískoviště a skluzavka. Moje druhé oblíbené
místo je parčík, protože tam je skluzavka, kolotoč a
pískoviště.
3. třída
Moje oblíbené místo je v Kniníčkách a je to hřiště, protože se
tam můžu sejít s kamarády, můžu si tam hrát a můžu se tam
bavit s kamarády.
4. třída
Moje oblíbené místo v Drahanovicích je na hřišti, protože to
mám blízko domu a protože jsou tam houpačky.
4. třída
Na zahradě mám oblíbené místo. Je to vzadu, kde máme
ořech, vždycky si na něj vylezu, až úplně na vrch. Dám si tam
deku a sednu si na ni. Pak mám pohodlí a sleduji naši ulici
nebo západ slunce. Tohle místo mám ráda, protože je tam klid
a ticho.
5. třída
Chodím kolem galerie každý den a skoro každý den si hraju
s kamarády. K večeru je tam pěkný západ slunce.
5. třída

Než děti opustily před Velikonocemi školu, proběhlo ještě
školní kolo recitační soutěže.
1.třída začala jako předskokani, abychom mohli posoudit,
jaká konkurence nám roste pro příští roky.

Moje místo je na Vystrčhlavě. Mám to tam ráda, protože tam
moc nejezdí auta a je tam klid. Nejradši tam chodím s mým
pejskem Betty. Vždycky jí z toho kopce pouštím na volno.
Vystrčhlava je u lesa, takže je tady čerstvý vzduch a hlavně
tam moc lidí nepotkám.
5. třída
Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Drahanovice
Mgr. Iva Psotová
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Černá věž
Milí návštěvníci a příznivci Černé věže, jaro je tu a s ním
se opět probouzí naše chráněná kulturní památka Černá věž.
Letošní sezóna prohlídek byla zahájena v neděli 1. 4. a potrvá
do neděle 30. 9. 2018.
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 13-17 hodin. Vstupné je: dospělí 20,- Kč, studenti a
senioři 10,- Kč a děti od 6 ti let platí 5,- Kč.
Během letošní turistické sezóny můžete na Černé věži
shlédnout tyto výstavy:
Ne 1.4. – Ne 27.5.
Romantická krajina Srbska
Výstava romantických fotek z cest po Srbsku pana Josefa
France.
So 2.6. – St 1.8.
Plastikové modely
Plastikové modely pana Jiřího Theibera.
(civilní dopravní a nákladní letadla, vojenská letadla a
vrtulníky, tanky a vojenské automobily)
So 4.8. – Ne 30.9.
„bílá ŽENA v černé věži“
Výstava grafických listů, monotypů a keramických plastik
pana Ladislava Grossmanna s názvem „bílá ŽENA v černé
věži“.

Na Černé věži si také můžete zakoupit nové suvenýry:
Puzzle magnetku Galerie U Kalicha za 30,- Kč, výrobky z
keramiky - knoflíky, magnety, náprstníky, zvonky, píšťalky
ploché a kulaté – vše ve třech variantách s věží, galerií a obcí,
dřevěné píšťalky s kůží a barevné pastelkopíšťalky.
Dále jsou v prodeji turistické nálepky, známky, vizitky i
deníky, propisky a tužky, keramické hrnky, číše, zvonečky,
náprstky, talíře a korbele 0,6 a 0,3 litrů, mapy, magnety,
publikace, pohledy, štítky na hole, pexesa, papírové
skládačky Černé věže, mosazné mince, svíčky, karty, plátěné
tašky, zapalovače aj.
V infocentru Černé věže je k dispozici také velké množství
propagačních materiálů Olomouckého kraje.
Všechny kulturní akce budou podrobně popsány na
plakátech. Dotazy na info@cernavez.cz. Informace na
www.cernavez.cz .
S přáním pěkných jarních dnů za Černou věž
Lucie Lichnovská
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Akce připravované na letošní rok, kterých se můžete
zúčastnit:
30.4. po Slet čarodějnic pod Černou věží
Zábavný podvečer pro malé i velké čarodějnice.
Čarodějnické vystoupení, soutěže, odměny pro děti. Začátek
v 16.30 hodin. Srdečně zveme všechny děti v maskách
čarodějnic. Vstupné dobrovolné. Opékání nad ohněm –
špekáčky s sebou. Občerstvení zajištěno.
13.5. ne Den matek
Vystoupení dětí MŠ Drahanovice a Ludéřov, dětí ze ZŠ
Drahanovice, kulturní program s módní přehlídkou šatů a
klobouků z 20. - 40. let.
Prodej květin a zákusků. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
19.5. so Pohádková věž i ves
Setkání dětí s pohádkovými postavami. Plnění úkolů,
odměny, soutěže, diskotéka, tombola. Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.
Začátek ve 13.30 u Černé věže, pokračování až na hřiště TJ
Sokola, kde současně proběhne atletický trojboj Memoriálu
Josefa Chytila.
21.7. so Hodové odpoledne
Hodové odpoledne s kulturním programem.
Začátek v 15.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Občerstvení
zajištěno.
2. 9. ne XV. Setkání seniorů
Kulturní program nejen pro seniory. Vystoupení Vladimíra
Hrona s doprovodem.
Začátek v 15.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Občerstvení
zajištěno.
1.12. so Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromku, mikulášská nadílka, prodej
vánočního zboží, ohňostroj. Začátek od 16.30 hodin.
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Ani během zimy Galerie U Kalicha
neodpočívala. V průběhu prosince
2017 jste mohli navštívit již dva tradiční koncerty. Adventní koncert pod
vedením Zdeňka Kroutila a vánoční
svátky nám zpříjemnil místní soubor
Drahancanto. Na konci ledna 2018
uspořádala pí. uč. Janečková se svými
žáky ze ZUŠ Litovel, pobočky v Drahanovicích, Dětský koncert. Dne 25.
února se rozezněla sálem galerie hudba
v unplugged/akustické verzi kapely
Postcards from Arkham, jejíž bubeník
je taktéž drahanovičák Zdeněk Čepička. U příležitosti MDŽ proběhl Večírek
pro ženy. Z plánovaného „k poslechu
hrají“ se postupem večera přidalo i „a k
tanci“. Součástí večera byla i bohatá,
tematicky laděná, tombola. Celou akci
doprovázel nestárnoucími hity Vraťa
Kratochvil a Marcel Rupprecht.

V první dubnovou sobotu v prostorách galerie proběhl svatební obřad.
Myslím, že je to dobrý podnět pro
místní, jež plánují svatbu, zauvažovat
nad tímto krásným prostorem, ať už
uvnitř či v přilehlém prostranství, zda
to není právě to pravé místo pro obřad.
Další akce, jež se uskuteční u galerie, je 28. dubna stavění máje a 26.
května kácení máje v režii SDH
Drahanovice. Na 31. května je naplánován tradiční koncert žáků klavírní
třídy pí. uč. Jiřiny Janečkové. Dále
jsou rozjednány akce jako výstava
fotografií, kovářský festival, ukázky
tradičních řemesel, přednášky o historii, koncerty, letní táborák a další.
Pro bližší informace můžete sledovat
facebookové a internetové stránkywww.galerieukalicha.cz, místní vývěsky nebo přijďte přímo do galerie.
Se začátkem turistické sezony od
1. dubna je galerie otevřena veřejnosti

Koncert skupiny Postcards from Arkham

Vystoupení žáků ZUŠ

Galerie U Kalicha
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Tak nám to jaro začalo….
Jak vidno, chladné počasí nás definitivně opustilo a my se můžeme těšit
z krásných, teplých a slunných dnů. Jistě mi dáte za pravdu, že už bylo na čase.
Velikonoce jsou spjaty s bohatou škálou zvyků a obyčejů a díky tomu jsou jarní
svátky nejbarevnějším, nejbohatším i nejduchovnějším obdobím kalendářního
roku. Ať už se na Velikonoce díváme z té či oné stránky, vždy jsou spojeny
s vítáním jara. Ta atmosféra na nás dýchla i na Sýpce v Ludéřově v sobotu
24.3.2018. Spolupráce Sboru pro občanské záležitosti se zapsanou společností
„U nás” se ukázala již v roce 2017 jako příjemná a setkala se s velkým zájmem.
Proto jsme v tomto duchu pokračovali na Sýpce i letos. Účast byla hojná,
z blízkého i dalekého okolí! Členky SPOZ a spolku U Nás napekly něco dobrého,
prodávalo se svařené víno nebo čaj, káva na zahřátí. Návštěvníci si vytvořili pod
vedením floristky Jarmily Faltýnkové krásnou velikonoční dekoraci nebo
nazdobili vajíčka voskovou technikou, vytvořili papírové květy, či jiné krajkové
papírové zdobení. Někteří se přišli podívat, posedět a nasát tu příjemnou
atmosféru. Protože se tato spolupráce setkává s velkým ohlasem, počítáme
s příjemným prostředím i lidmi na Sýpce zase na Vánoční tvoření, jak se stalo již
tradicí.
Nemohu zapomenout na příjemnou atmosféru, kterou jsme zažili také v Galerii
U Kalicha na Večírku pro ženy 10.3.2018. Členky SPOZ napekly něco sladkého,
slaného, dobré víno nechybělo, také káva, čaj. A muži byli samozřejmě vítáni.
K příjemné náladě přispěla dvojice kytaristů Vraťa Kratochvíl a Marcel Rupprecht.
Zpívalo se, tančilo a každou ženu potěšila výhra v malé tombole.
Těší nás, když se práce SPOZ setkává s nadšením, radostí a nezištnou pomocí.
Tak jako se Sýpkou v Ludéřově i s Galerií U Kalicha členky spolupracovaly a vždy
se akce, ke spokojenosti obou stran, setkaly s ohlasem. K 1.4.2018 odchází správce
Mgr. Věra Šimůnková na mateřskou dovolenou a přebírá její funkci Jakub Kohn.
Má plno nápadů, energie a aktivit, jak tuto krásnou stavbu dostat do popředí zájmů
nejen přijíždějících turistů, ale hlavně místních občanů.
Budeme se těšit na spolupráci s novým správcem Galerie U Kalicha.
Mgr. Iva Psotová, předsedkyně SPOZ

každý víkend a ve státem uznané
svátky vždy od 10 do 17 hodin. Od
května je možno tyto prostory navštívit
i ve středu od 13 do 17 hodin.
Z důvodu odchodu na rodičovskou
dovolenou Věry Šimůnkové, jsem od
dubna převzal správcovství tohoto
objektu. Budu velmi rád za vaše
návštěvy, podněty pro akce, diskuze,
návrhy na zlepšení. Nezdráhejte se mě
kontaktovat. Mým cílem je galerii ještě
více zpřístupnit místním, dát jim možnost vystavovat, tvořit, koncertovat a
jakkoli se realizovat. Můžete mi zavolat na 775 100 591 nebo napsat na
email: info@galerieukalicha.cz.
Věřím, že cesta se vždy najde a něco
se nám dohromady podaří uskutečnit.
Těším se na vaši návštěvu a spolupráci.
Jakub Kohn

Večírek pro ženy

Co se zbylých
velikonočních vajec…
Velikonoční salát
· 4 vejce
· lžíce nakrájené pažitky
· 100 g tvrdého uzeného sýra
· sůl
Zálivka:
· 2 lžíce hořčice
· 1 lžička cukru
· 1 lžička octa
· 4 lžíce bílého jogurtu
· sůl
Uvařená vejce oloupeme a rozkrájíme na kostičky. V míse maličko
posolíme, postrouháme sýrem a
posypeme pokrájenou pažitkou a
lehce zamícháme. Zálivku vytvoříme smícháním jogurtu, cukru, hořčice, octu a soli. Zamícháme
v míse s připravenými vajíčky a
podáváme.
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Jarní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 21. dubna 2018.
od
od
od
od
od
od

8.00
8.35
9.35
10.40
11.10
12.05

do
do
do
do
do
do

8.30
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30

Lhota (u kulturního domu)
Drahanovice (u školy)
Drahanovice (před cukrovarem)
Střížov (u kulturního domu)
Ludéřov (dvůr)
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!

Informace z Regionu HANÁ
Na konci března se v Kostelci na Hané
uskutečnila valná hromada Regionu
HANÁ. Byly projednány výsledky
dosažené za období 2017 a schválen
plán činnosti na letošní rok. Plocha
regionu je na 48 katastrálních územích
obcí a zároveň zahrnuje tři kompletní
mikroregiony: Kosířsko, Kostelecko,
Konicko a část Litovelska. Žije zde
přes čtyřicet tisíc obyvatel na ploše
přes 426 km2. Podrobné informace
jsou na www.regionhana.cz. Kromě
významných prací na projektech a
jejich realizaci, jmenovitě strategie
komunitně vedeného místního rozvoje,
integrovaného operačního programu,
programu rozvoje venkova a operačního programu zaměstnanost proběhla
řada aktivit přímo určených pro jednotlivé obce a občany. MAS pomohla
obcím se získáním drobných dotací na
příklad na demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách, stavební
úpravy spolkových prostor, výstavbu
dětského hřiště, obnovu kamenného
kříže či stavebních úpravy místních
komunikací. O tuto pomoc požádaly
obce Kostelec na Hané, BíloviceLutotín, Čelechovice na Hané,
Loučany a Stražisko. Nezanedbatelná
byla i pomoc MAS při žádostech o
dotaci z POV pro obce Hluchov,
Olbramice, Laškov, Stařechovice,
Lipovou, Bílovice-Lutotín, Ludmírov
a Pěnčín. V oblasti dotačního programu ministerstva zemědělství k údržbě

a obnově stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny, kancelář MAS
pomohla podat žádosti obcím
Bílovice-Lutotín, Bílsko, Dzbel,
Hluchov, Horní Štěpánov, Loučka,
Loučany, Olbramice, Ptení, Luká a
Smržice. MAS zpracovala loni i žádosti o podporu pro hasiče, konkrétně
pro SDH Laškov a SDH Lipová.Témeř
každá obec má zpracován vlastní PRO
(Program rozvoje obce) pro použití při
získávání dotací z národních dotačních
programů a hlavně pro řízení rozvoje
obce. Pro většinu členských obcí tyto
PRO zpracovala kancelář MAS Region
HANÁ již v roce 2016 a pro Loučku a
Skřípov vloni. V roce 2017 proběhl již
XIII. ročník Hanáckého cestovatele se
zahájením v lázních Slatinice a ukončením v Čelechovicích na Hané. Naše
MAS a partnerská MAS Bystřička
v prosinci 2017 vyjely na Slovensko na
poznávací cestu do Trnavského kraje.
Na území MAS Čierna Voda jsme se
seznámili s realizovanými projekty
podpořenými z EU. Navštívili jsme
obce Horné Saliby, Dolné Saliby,
Kráĺov Brod a Tomášikovo. V květnu
2017 MAS Region HANÁ uspořádala
exkurzi do Londýna pro starosty členských obcí MAS a další členy spolku.
Hlavním cílem byla návštěva velmi
prestižní zahradnické výstavy Chelsea
Flower Show. Účastníme se významných aktivit v širším regionu, např.
certifikace výrobků a služeb HANÁ
regionální produkt ve spolupráci s
MAS Moravská cesta, aktivitách
Celostátní sítě pro venkov v Olomouci,
akcí Spolku pro obnovu venkova a
výměny zkušeností s part-nerskými
MAS.
Ing. Miroslav Mačák
místopředseda Regionu Haná
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TALENTOVÉ ZKOUŠKY
KE VZDĚLÁVÁNÍ
V ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLE PRO
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka ZUŠ Litovel vyhlásila
přijímací řízení ke vzdělávání v základní umělecké škole pro školní
rok 2018/2019. Talentové zkoušky
v Drahanovicích budou probíhat dne
11. května 2018 od 16 do 18 hodin
v budově Základní školy Drahanovice, Drahanovice 44
Uchazeči se mohou hlásit do
studijních zaměření hra na klavír a
hra na flétnu. V případě nevyhovujícího termínu talentové zkoušky
na pobočce v Drahanovicích je
možné využít další termíny na
kterékoliv jiné pobočce nebo na
hlavní budově školy.
Zájemci o vzdělávání ve výtvarném
oboru, který je vyučován pouze
v Litovli, se mohou dostavit na
hlavní budovu ve dnech 3. a 4.
května vždy v celou hodinu, tj. ve
14, 15, 16 a 17 hodin.
Přihlášky ke vzdělávání se vyplňují
předem elektronicky přes webové
stránky školy. Kritéria a další
informace, včetně přesného rozpisu
konání talentových zkoušek ve
všech místech poskytovaného
vzdělávání, jsou zveřejněny na
webových stránkách:
www.zuslitovel.cz.
Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.
ředitelka ZUŠ

Zahájení Hanáckého cestovatele 3. června 2017
v lázních Slatinice

Jednání rady Regionu HANÁ 27. března 2018
v Kostelci na Hané
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Revitalizace zeleně v obci Drahanovice
Vážení spoluobčané,
v loňském roce 2017 Obec Drahanovice provedla první etapu revitalizace
zeleně v obci Drahanovice a to na
celkem 11 lokalitách v místních částech
Kníničky, Ludéřov, Střížov.
V Drahanovicích byly řešeny 2
lokality. Byly vykáceny havarijní,
nevhodné a z dlouhodobého hlediska
neperspektivní dřeviny. Po vyfrézování
pařezů byly vysazeny nové stromy a
stávající stromy v těchto lokalitách byly
ošetřeny. V letošním roce nás čeká ještě
výsadba keřů na celkem 6 lokalitách.
V současné době probíhá realizace
další etapy revitalizace zeleně, tentokrát
s názvem „Revitalizace zeleně na
veřejných plochách v extravilánu obce
Drahanovice“. Jedná se celkem o 7
vybraných lokalit v Drahanovicích,
Kníničkách, Ludéřově, Střížově, a to
v krajině. V Drahanovicích se jedná o 2
lokality – za drůbežárnou proběhne
ošetření jírovců s alejovou výsadbou
stromů u křížku, který byl v loňském
roce Obcí Drahanovice za pomoci
dotace z Olomouckého kraje rekonstruován. Další významnou lokalitou
v Drahanovicích je rekonstrukce sadu
na Spálenci, kde kromě výsadby
nového třešňového sadu bude provedena rekonstrukce části louky
přísevem speciálního lučního osiva
květnaté louky, protože se nacházíme
v ochranném pásmu přírodního parku
Velký Kosíř. V Kníničkách bude na
okraji lesa vysazen nový černý topol a
na památku někdejšího velikána ČR,
místními občany zvaného „Lenda“,
který spadl v roce 2009 a jehož zbytky
torza jsou ponechány přirozenému

vývoji. Zde bude instalována informační tabule s popisem tohoto
významného stromu. V Ludéřově
budou řešeny celkem 3 lokality – Na
Horním poli bude seřezán na torzo
černý topol, rostoucí u silnice II/448
Ludéřov-Laškov z důvodu opatření
před vývratem na silnici. Nutno
podotknout, že část tohoto vyhnilého
topolu spadla na silnici II/448 již v roce
2009. Dále budou ošetřeny 2 lípy u
zrekonstruovaného kříže na Horním
poli. Nejvýznamnější lokalitou v
Ludéřově je revitalizace zeleně v okolí
pomníku Svatopluka Čecha a myslivecké chaty na Příhoně nad Ludéřovem
včetně ošetření lip kolem křížku a na
louce u lesa. Zvláštností této lokality je
zhotovení tzv. broukoviště z vyhnilých
větví stávajících stromů, které bude
instalováno v prostoru mezi křížkem a
mysliveckou norou. Je to podmínka
dotace. Broukoviště bude řádně
označeno a to tak, aby nedocházelo
k použití větví na opékání buřtů v blízkém ohništi. Poslední lokalitou je
dokončení rekonstrukce třešňové aleje
ze Střížova směrem k Náměšti na Hané
až po hranici k.ú. Ludéřov a k.ú.
Náměšť na Hané. Celou tuto akci
realizuje firma Zdeněk Vráblík-Údržba
zeleně z Huzové, která vyhrála
výběrové řízení. V současné době jsou
vykáceny havarijní, neperspektivní a
nevhodné stromy, nálety a keřové
skupiny v lokalitách v Drahanovicích u
křížku za drůbežárnou a na Spálenci,
v Ludéřově v okolí pomníku Svatopluka Čecha, myslivecké chaty a na
louce u lesa a v aleji od Střížova
k Náměšti. V měsíci dubnu až květnu

Kácení stromů v parčíku u pomníku padlých v Drahanovicích

bude na výše uvedených sedmi
lokalitách vysazeno celkem 94 ks
nových vzrostlých stromů, v květnu až
červnu bude provedeno odborné
ošetření stromů, v září obnova louky na
Spálenci a koncem měsíce října 2018
dosadba zbylých 15 ks vzrostlých
stromů v lokalitě na Spálenci. Projekt
počítá s tříletou pěstební péčí, kterou
bude dle smlouvy o dílo provádět
realizační firma. Na tuto akci obdrží
Obec Drahanovice od Státního fondu
životního prostředí dotaci ve výši 775
tisíc Kč.
V září 2017 jsme podali žádost o
dotaci ze SFŽP na další etapu revitalizace zeleně s názvem „Revitalizace
zeleně v obci Drahanovice, 2.etapa –
Drahanovice, Lhota pod Kosířem,
Střížov. Projekt řeší celkem 8 lokalit
v Drahanovicích, 2 lokality na Lhotě
pod Kosířem a 1 lokalitu ve Střížově –
parčík za Kulturním domem. Naše
žádost byla u výběrové komise úspěšná,
v současné době máme příslib dotace ze
SFŽP. S realizací této etapy revitalizace
zeleně počítáme na jaře 2019.
V letošním roce 2018 dále počítáme
s komplexní obnovou parčíku u pomníku padlých v Drahanovicích. Na
základě projektové dokumentace,
zpracované Ing. Dienstbierovou byly
vykáceny havarijní, z dlouhodobého
hlediska neperspektivní a nevhodné
stromy, náletové dřeviny a keřové
skupiny. Kácení části stromů a
keřových skupin provedli obecní
pracovníci, zbytek stromů kácených ve
ztížených
podmínkách pokácel p.
Zdeněk Vráblík a renomovaný arborista
Pavel Dundáček. Obnova parčíku bude
spočívat v opravě zdi, schodiště,
základu oplocení pomníku, renovaci
oplocení, zhotovení mlatových cest,
instalace nového mobiliáře, výsadeb
malokorunných stromů, keřových
skupin a trvalkových záhonů, založení
nového trávníku. Akce bude financována z obecního rozpočtu a dokončena ke stému výročí založení
Československé republiky koncem
října 2018.
Poslední věc, o které se zmíním je
ořez topolů u rybníčka v Ludéřově. Na
základě doporučení RNDr.Vágnerové
z Agentury ochrany přírody a krajiny,
střediska Olomouc jsme přistoupili
k bezpečnostnímu řezu těchto dvou velikánů a nechali na nich provést bezpečnostní řez spočívající v seřezání topolů
ze stávající výšky 35m na doporučenou
výšku 24 m. Odborné práce provedli
arboristé pod vedením renomovaného
arboristy Pavla Dundáčka.
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Vážení spoluobčané,
snahou revitalizace zeleně v obci
Drahanovice včetně všech jejich
místních částí
je celková obnova
stávající zeleně s přihlédnutím
k současnému zdravotnímu stavu
stávající zeleně a s jistým nadhledem
o vývoji zeleně do budoucnosti v řádu
několika desítek let. Využíváme přitom
nejen pohled do minulosti, ale i nejmodernějších poznatků dnešní doby a
profesionálních zahradníků. Cílem
našeho snažení je mít v obecní zeleni
zdravé a životaschopné dřeviny, které
nebudou ohrožovat životy, zdraví a
majetek našich občanů.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Naši významní rodáci (1.díl)
František Střížovský
Vážení spoluobčané,
v říjnu letošního roku oslavíme sté výročí založení
Československé republiky. Pojďme společně oprášit několik
historických skutečností a připomenout si významné rodáky a
vlastence naší obce. Někteří se výraznou měrou zasloužili o rozvoj
naší kultury i v celonárodním měřítku, jiní nasazovali své životy pro
obranu naší vlasti. Hlavně dnešní mladé generaci je třeba
připomenout dílo a odkaz našich předků pro budoucnost naší obce a
našeho národa. V každém následujícím díle obecního zpravodaje si
připomeneme významného rodáka z některé místní části obce
Drahanovice.
První významnou osobností, o které se dnes zmíníme je
František Střížovský (*3.2.1888- +18.2.1952). Tento střížovský
rodák se vlastním jménem jmenoval František Večeřa, František
Střížovský byl jeho umělecký pseudonym. Byl to katolický kněz,
redaktor časopisu Archa, divadelní a výtvarný kritik, básník,
dramatik a hudební skladatel. Dnes již takřka zapomenutý básník
Svatého grálu své básně a legendy věnoval především oslavě Boha,
Panny Marie, našich českých národních světců a vlastenectví.
Z jeho díla připomeňme básně Půlnoční světla (1917), alegorickodramatickou báseň v šesti obrazech Mariánský sloup (1927),
pověst a legendu k miléniu našeho hlavního národního světce a
patrona sv. Václava Svatý grál (1929), gotickou hru o čtyřech
jednáních z doby loupežných rytířů Zázrak (1930), dvanáct básní o
Panně Marii Hvězdy Mariánské (1932), dramatickou scénu ze
života sv. Vojtěcha Loučení (1938), dramatickou legendu Svatá
Marina (1940) nebo Píseň k sv. Františku Serafínskému (1945).
Hlavní přínos Františka Střížovského tkví v jeho aktivní činnosti při

Parčík u pomníku padlých v Drahanovicích

sestavování nového varhanního doprovodu k liturgickým písním
Boží Cesta (1938). Jako konsistorní rada a dómský vikář byl
hlavním pořadatelem a redaktorem kancionálu, revidoval a
upravoval texty, složil řadu textů nových včetně melodií. Celkem
v Boží Cestě najdeme 22 nápěvů písní a 20 textů písní Františka
Střížovského. Mezi nejznámější texty patří překlad německé koledy
Tichá noc, nebo text eucharistické písně Chvalte ústa. Z písní, ke
kterým složil František Střížovský nápěv i text a které byly dlouhou
řadu desetiletí v našem kostele sv. Jakuba staršího v Drahanovicích
při bohoslužbách zpívané, uveďme například velikonoční píseň
Aleluja! Slavně dnes, mešní píseň k Nanebevstoupení Páně Proč
apoštolé, mešní píseň k sv. Trojici Před tebou ó Svatá nerozdílná
Trojice, mešní píseň ke sv. Petru a Pavlu Ke cti knížat apoštolských,
mešní píseň ke svatým andělům strážným Andělé Boží, modlitby
tvorů nebo mešní píseň ke Všem svatým V radostném plese. Boží
Cesta sloužila jako varhanní doprovod ke zpěvu písní při konání
Mší svatých v katedrálách, kostelích a kapličkách v římskokatolických farnostech v Čechách a na Moravě až do doby vzniku
dnešní podoby nového kancionálu, který vyšel v roce 1994. Škoda,
že se do nové verze kancionálu vešly jen 2 původní Střížovského
mešní písně Buď ve svátosti a Andělé Boží, modlitby tvorů a
několik upravených textů písní. Řada jeho písní v kancionálu Boží
Cesta byla zpěvných a vžitých, za některé dnes bohužel chybí
v novém kancionálu adekvátní náhrada. I když nápěv písně
Františka Střížovského V radostném plese v dnes používaném
kancionálu z roku 1994 nenajdeme, přesto žije dál s textem dalšího
významného básníka naší doby, katolického kněze P. Jana Hrabě
Kroupy, působícího přes 50 let v Náměšti na Hané. A to v písni
Jásejme v plese (z básnické sbírky Svaté tváře z kalendáře). Tuto
píseň zpíváme každoročně při Mši svaté k oslavě svátku
sv.Floriána začátkem měsíce května v Ludéřově a v Loučanech.
Ing. Pavel Navrátil, radní obce Drahanovice
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Neodborně provedené řezy obecní
zeleně
Vážení spoluobčané,
je mou povinností upozornit na přehnanou aktivitu některých občanů v oblasti, které vůbec nerozumí. Mám na mysli
provedení neodborných řezů obecní zeleně, která je majetkem obce a má sloužit jejím občanům. Jako příklad poslouží
ořezání staré ovocné jabloně u požární nádrže ve Střížově,
kterou koncem měsíce února 2018 někdo ořezal na křížence
torza a indiánského totemu. Podobně byla „ošetřena“
doprovodná zeleň kolem aleje Střížov-Náměšť na Hané
v místě za skládkou hnoje, v katastrálním území Náměšť na
Hané. Na první jarní den chtěl někdo pravděpodobně upozornit vedení obce Drahanovice, že je třeba ořezat ovocné
stromy v aleji u „Svatých“ ve Střížově. Proto neodborně a
pro peckoviny v naprosto nevhodném období odřezal celkem 3 kosterní větve na třetí švestce od Střížova a to v jednom směru do silnice. Tyto neodborné řezy nejsou dílem
našich obecních pracovníků, tito plní příkazy pana starosty
obce a vedení obce Drahanovice. Konkrétně alej StřížovNáměšť na Hané až po konec katastrálního území Ludéřov,
končící za skladem hnoje, v současné době prochází rekonstrukcí. Je to jedna ze sedmi lokalit v rámci akce
Drahanovice – Revitalizace zeleně v extravilánu obce
Drahanovice, na kterou obec Drahanovice získala dotaci ze
SFŽP na základě projektu, zpracovaného renomovanou
olomouckou zahradní projektantkou Ing. Dienstbierovou.
Dožívající třešně a do budoucna neperspektivní dřívější
výsadby třešní byly pokáceny, alej bude dosazena novými

Alej Střížov

třešněmi a všechny stávající stromy budou ošetřeny.
Výchovné řezy budou provedeny v období, které je u peckovin z hlediska jejich dalšího vývoje a odolnosti proti houbovým chorobám nejvhodnější a to je období po odkvětu, to
znamená v měsíci květnu. V této době peckoviny nejlépe
reagují na poranění vytvořením kalusu a nejlepším hojením
ran. Je to v době nejintenzivnějšího růstu a vývoje dřevin,
kde hrozí minimum pozdějšího výskytu klejotoku.
Výchovný řez bude proveden nejen u třešní, ale i u švestek.
Je třeba si uvědomit, že ovocné stromy vysazené na
Střížovské aleji tvoří významný krajinný prvek jako doprovodná zeleň místní komunikace, proto je třeba k ořezu těchto stromů přistupovat jinak, než na soukromých zahradách,
kde se řez provádí především za účelem získání kvalitního
ovoce a z hlediska lepší dostupnosti ovoce pro zahrádkáře.
To neplatí u výsadby ovocných stromů v obecní zeleni, kde
se musí preferovat přirozený růst stromu nad užitkem.
Aktivním občanům, kteří tyto neodborné řezy provedli, chci
tímto způsobem vzkázat : Na svých zahrádkách si ořezávejte stromy jak chcete, je to váš majetek, ale péči o obecní
zeleň laskavě přenechejte vedení obce Drahanovice a profesionálům. Máte-li pocit, že je třeba ve vaší obci s něčím
pomoci, vyzvedněte si prosím na Obecním úřadě v
Drahanovicích igelitové pytle a v rámci zdravotní procházky posbírejte ve vašem okolí válející se plastové láhve a
ostatní odpad, který do přírody nepatří. Pomůžete tím nejen
vedení Obce Drahanovice, ale především svému okolí a nic
tím nepokazíte.
Ing. Pavel Navrátil
radní obce Drahanovice

Jabloň ve Střížově

Má vlast cestami proměn 2018
V srpnovém zpravodaji loňského roku jsem informovala
o zapojení do 9. ročníku této putovní soutěže. Přihlásili jsme
naši proměnu Galerii U Kalicha v Drahanovicích a mohli jste
hlasovat o úspěšnost této proměny. Chtěla bych upozornit na
hlasování, které ještě trvá až do 30.4.2018 na
www.cestamipromen.cz/hlasovani. Podpořte, prosím, naši
proměnu, ať se dostane naše obec do povědomí i ve
vzdálených krajích.

Alej Střížov

Letos jsme přihlásili další naši proměnu do 10. ročníku
„ Má vlast cestami proměn“. Je to Kulturní dům v Ludéřově a
jsem přesvědčena, že proměna se podařila. Díky rozsáhlé
rekonstrukci obec získala důstojný stánek pro kulturní
vystoupení, plesy, koncerty, rodinné oslavy i důležité schůze.
Tak jako v loňském roce jsme měli možnost shlédnout
proměny jiných obcí na Drahanovických hodech, chtěla bych
i letos tuto výstavu zajistit. Budeme rádi, když i v tomto
ročníku putovní soutěže kulturní dům v Ludéřově na podzim
podpoříte svým hlasováním.
Mgr. Iva Psotová, místostarostka obce
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Obnova piety sv. Jakoubka na Újezdě v Ludéřově
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností podělit se
s vámi o jeden dobrý skutek. Je velmi
potěšitelné, že se ještě v dnešní hektické
době v naší obci najdou občané, kteří
jdou jiným spoluobčanům příkladem, a
to svými bohulibými činy. Mluvím o
obnově piety sv. Jakoubka na Újezdě
v Ludéřově. Původní pietu nechal
postavit pan Josef Mariánek z Ludéřova
u křižovatky silnice III/44813 na
Újezdě v Ludéřově s polní cestou
vedoucí směrem ke Střížovu. Název
vznikl podle patrona kostela sv. Jakuba
Většího v Drahanovicích. První obrázek sv. Jakuba namaloval pan Mlčoch.
Pieta byla postavena na původní
poutnické cestě z Náměště na Hané do
Křtin, kdy procesí chodívalo ve čtvrtek
tam a v neděli zpět. Po sametové
revoluci byla již pieta jednou obnovo-

vána. Nový rámeček tehdy zhotovil
stolář a košíkář z Ludéřova pan
Vlastislav Čecháček starší, obrázek sv.
Jakuba znovuobnovila akademická
malířka Irena Zahedová, rodačka z Ludéřova. Zub času však vykonal své. A
tak se ludéřovští občané dohodli tuto
pietu obnovit vlastním nákladem. Chci
ze srdce poděkovat panu Vlastislavu
Čecháčkovi za zhotovení nové vizáže
piety včetně instalace, slečně Karince
Čecháčkové za namalování obrázku sv.
Jakuba a panu Zdeňku Srovnalovi za
iniciativu obnovy piety sv. Jakoubka,
poskytnutí mechanizace k odstranění
starého, již nevyhovujícího sloupku
piety a pomoc při instalaci piety. Kéž by
takových „dobrých skutků“ přibývalo
i v dalších částech obce Drahanovice.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Myslivecký spolek

ledních hodin. Pro všechny návštěvníky byly připraveny vybrané speciality myslivecké kuchyně, grilované
makrely a kolena. Chvílemi osvěžující
a chvílemi nepříjemný deštík nás
provázel celý den, až nastalo odpoledne, okamžik vyhodnocení výsledků
soutěže a předání cen. Volná zábava a
přátelské posezení s přáteli potom
pokračovalo až do večerních hodin.
Naší třetí akcí byly zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů v norování,
které byly ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou naplánovány na sobotu 7. října 2017. Onoho
dne se již před osmou hodinou ranní
začali na chatě U Svatopluka sjíždět
vůdci se svými čtyřnohými svěřenci,
rozhodčí zkoušek a také množství
diváků a příznivců kynologie. Po
nezbytné registraci psů, veterinární
prohlídce a vylosování soutěžních
čísel byly zkoušky oficiálně zahájeny
slavnostním nástupem. Další program
kynologické soutěže se po té odehrával
na noře U Svatopluka, kde čtyřnozí
lovečtí pomocníci prokazovali svoji
hlasitost, rychlost a obratnost v umělé
noře. Nervózní vůdci psů, zvědaví
diváci a nekompromisní rozhodčí,
taková byla atmosféra během soutěže.
Avšak nic netrvá věčně a o pár hodin
později již všichni vůdcové stáli na
závěrečném nástupu, aby si vyslechli,

Vážení spoluobčané,
v těchto jarních dnech se příroda
opět probouzí k životu, venku se otepluje a právě začíná nový myslivecký
rok. Věřím, že právě toto období je
zcela ideální k tomu, abychom Vás
jako myslivci seznámili s děním v naší
honitbě a mysliveckém spolku za uplynulý myslivecký rok 2017.
Stejně jako v letech předcházejících
byla i v roce loňském lovecká sezóna
zahájena tradiční výroční členskou
schůzí, která se uskutečnila pátek 17.
března 2017 na myslivecké chatě
U Svatopluka. Kompletní členská
základna a mnoho vzácných hostů se
sešlo na naší chatě, abychom společně
zhodnotili naše myslivecké snažení
v roce předcházejícím a stanovili si
úkoly a priority pro rok následující. Po
této nezbytné oficiální části našeho
setkání potom následovala volná zábava a přátelské posezení u vybraných
mysliveckých specialit a sklenice piva.
Nálada byla přímo skvělá a všichni
zúčastnění se domů spokojeně rozcházeli až v pozdních večerních hodinách.
S příchodem měsíce června jsme pak
za neustálého sledování předpovědí
počasí očekávali sobotu 10. června
2017, kdy se konala dlouhodobě plánovaná tradiční střelecko-společenská
akce a to Soutěž ve střelbě na asfaltové
terče. Bohužel už v pátek byla obloha
zamračená a meteorologové slibovali
nepříznivé počasí. V sobotu za poněkud chladnějšího a deštivého rána se
pak začali sjíždět střelci z širokého
okolí a početná korona. Závod byl
zahájen úderem deváté hodiny a střelecké zápolení trvalo až do odpo-

že jejich pejsci uspěli a získali tolik
touženou loveckou upotřebitelnost pro
práci pod zemí.
V prosinci loňského roku jsme potom
uspořádali tradiční mysliveckou
vycházku po naší honitbě. Všichni
členové, řada hostů a příznivci našeho
spolku se již za časného rána sešli na
myslivecké chatě. Po vydatné snídani
jsme vyrazili na příjemnou několika
kilometrovou procházku naši krásnou
přírodou kolem Drahanovic a Ludéřova. Vzhledem k nízkým stavům
drobné zvěře nebyl výřad nijak početný, ale požitek z hezké procházky a
příjemně stráveného dopoledne toto
zcela vynahradil. Odpoledne pokračovalo tradiční poslední lečí na naší myslivecké chatě.
Poslední akcí uplynulé sezóny byl již
20. myslivecký ples, který se po krátké
pauze uskutečnil v pátek 9. února
v prostorách nově zrekonstruovaného
Kulturního domu v Ludéřově. Myslivecké speciality, dobrá zábava a krásné
prostředí nově opraveného kulturního
domu přilákalo na několik desítek
návštěvníků z širokého okolí a celá
akce se opět velmi vydařila. Myslivecký ples tak byl hezkou tečkou za
právě končícím mysliveckým rokem
2017.
Děkujeme za přízeň všem našim členům, pomocníkům a podporovatelům
z řad občanů Drahanovic, Ludéřova a
Kníniček. Bez pomoci Váš všech by
nebylo možné realizovat naši mysliveckou činnost v takovém rozsahu a
v takové kvalitě. Díky moc a těšíme se
na shledání v mysliveckém roce 2018!
František Nemerád,
myslivecký spolek Drahanovice
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Akce SPOZ:
4. 3. 2018 Vítání občánků
Alena Medříková

Drahanovice

Petr Genčur

Střížov

Tereza Látalová

Ludéřov

Leona Marcalíková

Drahanovice

Anna Mikudíková

Střížov

Jakub Řezníček

Drahanovice

24. 3. 2018 Velikonoční zdobení na Barokní sýpce v Ludéřově
vytváření velikonočních květinových dekorací, kraslic a jiných dekorací pod vedením zkušených lektorek

Zveme všechny příznivce zlatavého moku
již na třetí ročník slavností Pivovaru Jadrníček,
po celý den bude připraven bohatý program
jak pro dospělé, tak pro děti, můžete se
těšit na soutěže o hodnotné ceny.
Program začíná již od 11:00 vystoupením
country kapely PROČNE, dále vystoupí
ELVIS PRESLEY revival band, KABÁT tribute,
AC/DC bon scott memorial band
a večer taneční zábava se skupinou SAXROCK.
Po celou dobu je VSTUP ZDARMA,
občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Mladí hasiči z Ludéřova pod vedeO DOBROVOLNÝCH Navrátila st., velitelem byl zvolen br.
Lukáš
Navrátil,
který
nahradil
v
této
ním
br. Tomáše Sklenáka se po
HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
pravidelně vás na stránkách obecního zpravodaje informuji o činnosti
okrsku č. 5 Drahanovice a všech jeho
Sborů dobrovolných hasičů z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a Lhoty
pod Kosířem. V krátkosti vás teď
seznámím s činností našich dobrovolných hasičů od ledna do března 2018.
Ve všech čtyřech Sborech okrsku č. 5
Drahanovice proběhly v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 řádné Výroční
valné hromady. Byla vyhodnocena
celoroční činnost za rok 2017 a vytyčeny nové zajímavé úkoly pro rok 2018.
V lednu 2018 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 olomouckého kraje na vybavení
zásahových jednotek o dotaci na dovybavení našich tří zásahových jednotek
SDH Drahanovice SDH Ludéřov a
SDH Střížov z rozpočtu Olomouckého
kraje. Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu olomouckého kraje
doznala v letošním roce opět řadu
změn. V současné době čekáme na
výsledek hodnocení podaných žádostí
o dotaci.
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 16.12.2017. Byla zrekapitulována činnost nového výboru Sboru,
vytyčen plán práce a program rozvoje
Sboru v roce 2018. Rovněž byly nastaveny možnosti spolupráce s Obcí
Drahanovice s podporou dnes již jediného existujícího spolku na Lhotě pod
Kosířem. V hasičské zbrojnici proběhla výměna okna. 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 13. ledna
2018 v hasičské klubovně ve Vale
v Ludéřově. SDH Ludéřov zrekapituloval svou bohatou činnost za rok
2017. Na VVH proběhla generační
výměna ve vedení Sboru. Starostou byl
zvolen br. Ing. Pavel Navrátil ml.,
který nahradil v této funkci dlouholetého starostu Sboru br. Františka

funkci dlouholetého velitele br.
Zdeňka Menšíka. Do nové funkce
náměstka starosty Sboru byl zvolen br.
Tomáš Palička. Bývalí vedoucí činitelé
SDH Ludéřov zůstali členy výboru
sboru. Br. František Navrátil st. byl
zvolen preventistou Sboru a br. Zdeněk
Menšík zástupcem velitele Sboru.
SDH Ludéřov jim důstojně poděkoval
za jejich dlouholetou záslužnou činnost ve vedení Sboru předáním pamětních listů a dárkových balíčků.
Letošní tradiční hasičský ples se konal
v již zrekonstruovaném Kulturním
domě v Ludéřově. K tanci a poslechu
h r á l a h u d e b n í s k u p i n a R O X Y.
Hasičský ples se vydařil, zúčastnilo se
ho 127 platících návštěvníků.
Brigády byly zaměřeny na kácení
suchých stromů a náletových dřevin
kolem cesty od pomníku padlých
v Ludéřově směrem na Příhon a v biokoridoru na louce na Horním poli nad
Ludéřovem. V současné době probíhá
příprava na letní sezónu a na Oslavu
patrona hasičů sv. Floriána, která se
uskuteční dne 5.5.2018 v Ludéřově.
Zásahová jednotka SDH Ludéřov má
na svém kontě letos již 2 výjezdy. 6.
ledna 2018 zasahovala při dopravní
nehodě osobního automobilu u kříže
na rozcestí u Kníniček. 16. března
2018 v nočních hodinách hořelo
uskladněné seno na krmení za mostem
nad Ludéřovem. Požár byl založen
úmyslně, neboť celý den pršelo.

Dopravní nehoda u Kníniček

Noční požár sena

Cyklické odborné přípravy velitelů
družstev na HZS Olomouc se zúčastnili 4 členové zásahové jednotky SDH
Ludéřov. Ve dnech 19.3.-23.3.2018 se
tři členové JPO Ludéřov zúčastnili
kurzu „Obsluhovatel motorové řetězové pily“ v Jánských Koupelích.
Všichni kurz završili úspěšně a to
písemnou i ústní zkouškou.

Vánocích a zimním odpočinku sešli
během měsíce února v areálu ve Vale a
zahájili letošní sezónu bobováním a
stavěním sněhuláka. Zimních radovánek si pořádně užili. Díky pomocníkům, z řad dospělých bratrů hasičů,
kteří připravili kluziště na parketě ve
Vale, mohli mladí hasiči během mrazivých březnových dnů naplno využít
možnosti bruslení v tomto areálu. Na
řadu přišlo i několik hokejových zápasů, které bavily děti nejvíc. Vedoucímu
a dalším účastníkům z řad rodičů daly
tyto zápasy dosti zabrat, ale nakonec
všichni přežili ve zdraví, až na jedny
roztrhané kalhoty. Na poslední schůzce
si mladí hasiči z Ludéřova připravili
krásné ručně vyrobené Velikonoční
ozdoby.
Výroční valná hromada SDH
Střížov se konala 19.1.2018. Za příkladnou a obětavou práci Sbor odměnil
celkem 18 svých členů. Výbor také při
té příležitosti poděkoval střížovským
spoluobčanům, kteří se Sborem během
roku spolupracovali nebo pomáhali
vždy, když bylo potřeba. Tradiční,
v pořadí již XV. hasičský ples věnovaný ženám k MDŽ pořádal SDH Střížov
v sále KD Střížov dne 3.března 2018.
Ples zahájila taneční skupina Show
Dance Trips při Domu mládeže a dětí
Litovel a k tanci velmi dobře zahrála
skupina Funny z Olomouce. Pořadatele potěšila vysoká návštěvnost a
spokojenost hostů. Mladí hasiči ze
Střížova se během zimy opakovaně
scházeli v hasičské klubovně, kde se
připravovali na soutěžní sezonu a hráli
různé hry. Je potřeba ocenit práci
vedoucích br. Petra Navrátila a sestry
Hany Bičové, neboť udržet pozornost
mládeže překypující energií a na
jednom místě, je úctyhodný výkon.
V letošním roce Obec Drahanovice
připravuje obnovu hasičské zbrojnice
ve Střížově. Je třeba provést výměnu
oken a dveří, zavedení pitné vody,
napojení na splaškovou kanalizaci,
částečnou obnovu elektroinstalace,
některé stavební a instalační práce,
vymalování. Budova byla postavena
někdy v roce 1971 a její současný stav
opravdu vyžaduje zásadní opravy.
Poslední Výroční valná hromada
v okrsku č. 5 Drahanovice se konala
v Drahanovicích 27. ledna 2018 na sále
p. Marka Kryla u Černé věže. SDH
Drahanovice zrekapituloval svoji činnost za rok 2017 a vytyčil si nové
úkoly na rok 2018, mezi které bezesporu patří další zvelebení hasičského
areálu za kapličkou v Drahanovicích a
příprava oslavy 80 let založení SDH
Drahanovice. Mladí hasiči se v zimním
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období scházeli a trénovali pod vedením vedoucí sestry Bc.Silvie Šmídové
v tělocvičně ZŠ Drahanovice. V mrazivém zimním období si zabruslili na
zamrzlém rybníku v Drahanovicích,
navštívili Laser game Manii v Olomouci. Na Velký pátek 30.3.2018
absolvovali Drahanovští hasiči v pořadí již třetí výšlap na „Hanácké Mont
Blank“.

Výšlap na Velký Kosíř

Výbor SDH Drahanovice pracuje na
přípravě a plánu akcí pro rok 2018.
Zásahová jednotka SDH Drahanovice
zasahovala v lednu 2018 na vlakové
stanici v Drahanovicích, kde byl hlášený požár lokomotivy vlaku. Došlo ke
vznícení hadice od nafty. Zásahová
jednotka z Drahanovic přijela na místo
zásahu jako první. V té době byl již
požár uhašen strojvedoucím vlaku. Po
provedeném průzkumu a po zjištění,
že nehrozí další vznícení se jednotka
vrátila zpět na základnu. Na přelomu
března a dubna 2018 pomohli členové
zásahové jednotky SDH Drahanovice s
úklidem pokácených stromů v parčíku
u pomníku padlých v Drahanovicích.

Úklid parčíku

Ve spolupráci s obcí Drahanovice se
2 členové zásahové jednotky SDH
Drahanovice v současné době účastní
kurzu autoškoly pro získání řidičského
oprávnění skupiny C. Jde o vyškolení
nových řidičů pro zásahový automobil
LIAZ-Škoda 706 RTHP CAS.
Vyvrcholením letošních Výročních
valných hromad byla VVH okrsku č. 5
Drahanovice, konaná dne 17. února
2018 v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Drahanovicích. Poděkování
patří výboru okrsku č. 5 Drahanovice a
SDH Ludéřov 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 2017. Toto vyhodnocení proběhlo v rámci jednání
Výroční valné hromady okrsku č. 5
Drahanovice. Na 1. místě skončili
hasiči z Ludéřova, na 2. místě hasiči
z Drahanovic a na 3. místě hasiči ze
Střížova. 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.
Miroslav Vyroubal, delegáti 6. okrsku
Náměšť na Hané, 21. okrsku Těšetice 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 2017 a vytyčili
jsme si nové cíle pro rok 2018.
Zástupcem velitele okrsku č. 5 Drahanovice byl zvolen br. Lukáš Navrátil
z Ludéřova, který v této funkci nahradil bývalého zástupce velitele okrsku
br. Zdeňka Menšíka. Starosta obce
Drahanovice p. Ivo Richter předal
jmenovací dekrety našim novým
velitelům zásahových jednotek.
Jmenovitě br. Lukáši Navrátilovi z
Ludéřova a br. Rostislavu Hrazdilovi
ze Střížova.
Všechny 4 naše Sbory dobrovolných hasičů využily možnosti žádat do
konce měsíce února 2018 dotaci od
Obce Drahanovice na svoji činnost
z dotačního programu Podpora činnosti Spolků, organizačních složek a
občanských sdružení v obci Drahanovice na rok 2018. Na základě jednání
výběrové komise a následného odsouhlasení obecním zastupitelstvem
dostanou naši hasiči v letošním roce na
svoji činnost tyto finanční prostředky
z rozpočtu obce Drahanovice: SDH
Drahanovice 75.000,-Kč, SDH
Ludéřov 55.000,-Kč, SDH Střížov
20.000,-Kč a SDH Lhota pod Kosířem
20.000,-Kč.

Duben 2018

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 letošní
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
2018 pořádat:
· 14.4. 2018 – SDH Ludéřov bude
provádět v Ludéřově a Kníničkách
sběr starého železa a sběr elektroodpadu
· 21.4. 2018 – SDH Drahanovice
bude provádět v Drahanovicích sběr
starého železa
· 28.4. 2018 – SDH Drahanovice
pořádá již tradiční akci „Stavění máje“
· 5.5. 2018 – Tradiční oslava svátku
sv. Floriána v Ludéřově. Nedílnou
součástí této akce bude tradiční, již
XXII. ročník oblíbené hasičské soutěže „O putovní pohár sv. Floriána,
patrona hasičů a II.ročník dětské hasičské soutěže JUNIOR CUP.
· 12.5.2018 – v Náměšti na Hané
proběhne okrskové kolo v požárním
sportu za účasti našich družstev mužů z
Drahanovic, Ludéřova a Střížova,
letošním pořadatelem je okrsek č. 6
Náměšť na Hané
· 11.5.-13.5.2018 – Na Lhotě se uskuteční tradiční „Lhotecké hody“
· 26.5.2018 – SDH Drahanovice
pořádá tradiční akci „Kácení máje“
· 8.7.2018 – SDH Střížov pořádá již
XIX.ročník hasičské soutěže „O
putovní pohár sv. Martina, patrona
Střížova“ s taneční zábavou
· 28.7.2018 večer od 21 hodin – SDH
Ludéřov pořádá v hasičském areálu
„Za kapličkou“ v Drahanovicích III.
ročník noční has ičs ké s outěže
„LUDRA CUP“, zařazený do seriálu
soutěží Olomoucké noční ligy.
· 4.8. 2018 – SDH Střížov pořádá
tradiční GRILPÁRTY s taneční zábavou
· 25.8.2018 – SDH Drahanovice
pořádá oslavu 80 let svého založení
· 1.9.2018 – SDH Ludéřov pořádá
tradiční Veteránský den. Dopoledne
sraz kozidechů s projížďkou k Černé
věži do Drahanovic, dovednostní
soutěže, odpoledne proběhne 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

Duben 2018
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spolek

Barokní sýpka
v roce 2018

Kulturní sezóna na sýpce začala v měsíci únoru přednáškou o cestování po Austrálii Petry a Zdeny Koppových.
Poslední sobotu v tomto měsíci proběhl již 6. ročník
Koštu slivovice, kde bylo možné ochutnat 23 vzorků destilátů ze švestek, meruněk, jablek a jiných ovocných druhů.
Velikonoční měsíc březen nás zaskočil svým chladem,
ale přednáška o jarních bylinkách Evy Dojavové, parafinové zábaly na ruce a ochutnávka bylinkových čajů účastníky
jarně naladila. Velikonoční dílnička zase nabídla zelené
okrasy na velikonoční stůl a každý, kdo se přišel podívat si
určitě vyrobil aspoň velikonoční kraslici. Na své si přišli jak
dospělí tak i děti.
Na zelený čtvrtek navštívily sýpku děti z Mateřské školy
v Ludéřově. Kluci si upletli pomlázky a děvčata si nakreslila
vajíčka a všichni společně nazdobili perničky, které okamžitě snědli. Na závěr si každý našel dárek „od zajíčka“. Sýpku
navštívili také děti z MŠ Ústín.

Zimní „přestávka“ v kopané
Rok 2017 jsme zakončili tradičním posezením se seniorkami naší TJ v Sýpce v Ludéřově. Akce byla zhodnocena
kladně, jak výborem TJ tak i samotnými seniorkami. Na
konci ledna proběhla Valná hromada TJ, kde jsme po zhodnocení minulého roku vytýčili hlavní úkoly na rok 2018.
Ve většině fotbalových klubů je zimní přestávka určitou
stagnací činnosti. V naší TJ to v letošním roce byl pravý
opak. Na podzim jsme začali budovat nové pódium a v této
činnosti pokračovali od brzkého jara. Byly vybudovány
nové přípojky kanalizace, vody a elektřiny právě k tomuto
pódiu. Po zbudování základové desky v loňském roce
pokračujeme ve výstavbě. Na tuto stavbu jsme dostali mimořádnou dotaci od Obce Drahanovice. Naše veškeré úsilí
směřuje k oslavám 55. let kopané v Drahanovicích, které
chystáme na 30. června 2018. Na programu budou zápasy
všech našich mužstev, uvidíte SIGI Team s Horstem
Sieglem a dalšími hvězdami naší kopané, v kulturní části
hudbu pana Pavlíčka, mažoretky, AC/DC revival, SAX. V
průběhu dne budou probíhat dovednostní soutěže fotbalistů
i diváků.
Přestože máme plnou hlavu starostí s výstavbou a oslavami nezapomínáme ani na sportovní činnost. Muži byli
v rámci předsezónní přípravy na třídenním soustředění,

Návštěvní sezóna na sýpce začíná v květnu a do té doby
čeká členy spolku U nás spousta práce, aby připravili všechny prostory k prohlídkám, které budou vždy v neděli odpoledne od 13 do 17 hodin až do konce září. Vystavovat se
budou malované obrazy paní H. Pastrnkové, energetické a
relaxační kresby Jarmily Kovaříkové a také se připravuje
výstavka tužek, gum a ořezávátek sběratelek Miroslavy
Ponížilové, Gabriely Hrochové a Lucie Lichnovské.
Zahájení výstav proběhne v neděli 6.května ve 14. hodin
představením autorů výstav a následným koncertem skupiny Listověj z Vysočiny.
Podrobnosti k akcím na stránkách: www.luderov.cz.
Obracíme se Vás také s prosbou. V měsíci říjnu proběhne
sto let vzniku Československé republiky a my bychom rádi
připomněli toto období výstavkou fotografií těch, kteří bojovali za naši svobodu. Proto máte-li v rodině fotografii
Vašeho dědečka, který se války zúčastnil, prosíme o její
zapůjčení. Jakákoliv informace k tomuto období nám pomůže. Informace prosím zavolejte na tel. 731 476 990
Z. Žáková nebo na tel: 603 525 740 Z. Koppová.
Za spolek „U nás” Zdenka Žáková
pečlivě se na jarní část soutěží připravují i dorostenci a
přípravka. Věříme, že naše mužstva budou úspěšná i v jarní
části soutěží za vydatné podpory diváků.
Domácí zápasy mužů:
22.4. Přáslavice
6.5. Štěpánov
13.5. Majetín
27.5. Olešnice
10.6. Šumvald

Posezení se seniorkami

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DRAHANOVICE

OSLAVY 55. LET KOPANÉ V DRAHANOVICÍCH

SOBOTA 30.ČERVNA 2018
PROGRAM:
utkání přípravky, dorostu a mužů
SIGI team – Horst Siegl a další reprezentanti ČR
s „fotbalovými” celebritami
vystoupení AC/DC revival
zábava se skupinou SAX
Brigáda na hřišti
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JARO JE
TADY

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

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.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

