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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny v době horkého a suchého léta, které většina z nás
nepamatuje. Toto extrémní počasí
ovlivňuje i postup stavebních prací.
Naše momentálně největší investiční
akce je výstavba cyklostezky z Drahanovic do Střížova. Její výstavbu
zahájila vítězná společnost z výběrového řízení Skanska. Termín ukončení je
k 30.11.2018. Celkové náklady dle
smlouvy o dílo jsou 4.229.551,- Kč a
z toho dotace z SFDI činí 2.384.000,Kč. Společnost Skanska nám také
zhotovila nový povrch na cestě do
chatové oblasti ve Střížově a při
výstavbě cyklostezky ještě upraví
uličku od Hradeckého ke kostelu a
položí nový povrch v Mlýnku za potokem. Na tuto část bude navazovat nové
pohodlné schodiště od stolárny až na
silnici k Houbovému. Zde práce již
začaly a vysoutěžená firma TomiRemont a.s. vše vybuduje za cenu
547.278,- Kč do 20. září. Na úpravách
místních komunikací budeme ještě
pokračovat a to na Lhotě od čekárny
k Petýrkovému, ve Střížově k Nakládalovým a v Kníničkách uličku. Vše by
mělo proběhnout do konce září. Na
opravu chodníků ve Střížově a v Drahanovicích od nádraží k Nové probíhá
výběr dodavatele s termínem konec
října.
Další větší a důležitou akcí je plynofikace základní školy, kde vítězná
společnost Monta -Therm nabídla cenu
1.827.948,- Kč vč DPH a práce probíhají dle harmonogramu tak, aby nic
nebránilo začátku nového školního
roku. Také v ludéřovské mateřince jsou
nově provedeny obklady a polo-žena
dlažba v sociálkách. Změny doznala i
kuchyňka v drahanovické mateřské
školce.
Plastové dveře do kulturního domu ve
Střížově jsou objednány za 147.348,Kč od společnosti Sulko s.r.o. a budou
dodány do 14.9.2018. Nové židle a
stoly jsou už ve výrobě s termínem
dodání do 30.9.2018.

V době úmorných veder je důležitá a
dobrá zpráva, že nový 80 metrů
hluboký vrt ve Lhotě pod Kosířem je
již vystrojen, vše vyhodnoceno a
požádáno o proplacení dotace ve výši
346.984,- Kč a nyní probíhá výběr
dodavatele projektu k napojení na
vodojem. V budoucnu bude možno
odebírat až 1 l/s velice kvalitní vody.
Asi jste si také všimli nových
informačních hnědých tabulek v našich
obcích, které nám vyrobila a osadila
firma Machovský za cenu 114.805,Kč. Mě osobně velice mrzí, že hned po
osazení se našel vandal, který jednu
tabuli odmontoval . Viz foto.

Jak jsem informoval v jarním čísle
zpravodaje, bylo nově vysazeno zelení
několik lokalit ve všech částech obce o tom podrobněji pan radní ing Pavel
Navrátil ve svém příspěvku. Já jenom
k parčíku v Drahanovicích - máme projekty a ve výběru dodavatele byla
nejúspěšnější společnost Zahrada
Olomouc s.r.o. za cenu 974 948,- Kč
bez DPH. Tak ať se vše podaří a můžeme v parčíku oslavit 100 let vzniku
Československa.
Když už jsme u těch oslav tak bych
velice rád poděkoval za výbornou
spolupráci při organizování oslav 110
let postavení pomníku Svatopluka
Čecha v Ludéřově a to jak myslivcům
za přípravu okolí a občerstvení, tak i
všem členům pěveckého sdružení
Drahancanto za překrásné hudební
zážitky.
Od posledního vydání našeho zpravodaje se konalo mnoho kulturních

akcí ve všech částech a mě nezbývá než
všem pořadatelům za tyto poděkovat.
Při jedné z posledních nám řezbář pan
Dlabal zhotovil sochu drahanovického
kozla, který bude umístěn u Galerie
U Kalicha.

Drahanovický kozel

Nyní pár slov o dlouhodobějších
plánech. K tolik diskutovaným chodníkům v Drahanovicích mohu říci, že
po dvou letech od podpisu smlouvy
o dílo s dodavatelem projektové
dokumentace se podařilo zajistit
všechny souhlasy dotčených úřadů a
majitelů pozemků a vše podat na
stavební úřad pro vydání územního
rozhodnutí. (Ať žije novela stavebního
zákona)!! V budoucnu už nepůjde asi
vůbec nic. Tak, že není zde osoba, která
řekne, kdy bude možno začít stavět.
Podobná situace je s umístěním nových
sběrných míst. Hlavní nutně udržitelnou podmínkou získání dotace ve
výši 3.269.831,- Kč je mimo jiné
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zmenšit dostupnou vzdálenost ke
sběrným nádobám. Z toho důvodu je
navržen větší počet těchto míst, a už je
problém možná i lidé, kterých se
umístění vůbec nedotkne, nesouhlasí a
to kategoricky. Tím pádem je jasné, že
odpad, který se může separovat skončí
v komunálním odpadu (v popelnici).
No ale pokud bude dotace přidělena,
musí být podmínky splněny.
Další velkou a dlouhodobější akcí
bude oprava bytového domu na Dům
sociálního bydlení, jehož projekt je
dokončen a podána žádost o dotaci.
Náklady se budou pohybovat kolem 15
milionů a dotace by mohla být až 9,5
milionu. Na výstavbu splaškové kanalizace pro Lhotu probíhá výběr
dodavatele projektové dokumentace.
Jak jistě víte, má naše zastupitelstvo
už letitý závazek opravit každoročně
jeden křížek, letos budou dva. Jeden po
autohavárii u Kníniček a druhý Na
Nové. Oba jsou už opraveny a v těchto
dnech proběhne jejich žehnání.
Toto číslo obecního zpravodaje je
poslední v tomto volebním období,
mohu se ctí konstatovat, že volební
program zastupitelstva na roky 2014 až
2018 se podařilo naplnit., ne-li v mnoha
případech a bodech překročit. Osobně
mám dobrý pocit nejen z mnoha
úspěšně dokončených investičních
akcí, které fungují ve prospěch nás
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všech, ale také z mnoha již vzpo- částkou 17.869.828,- Kč.
menutých kulturně společenských akcí,
Závěrem mi dovolte abych za práci
na kterých jsme se dobře pobavili. ve prospěch a rozkvět obce poděkoval
Hodně si vážím dlouholeté spolupráce všem zastupitelům, členům rady,
se všemi složkami a sdruženími v obci. pracovnicím obecního úřadu, členům
Vážení spoluobčané,
všech komisí a děvčatům ze sboru pro
5. a 6. října proběhnou v naší zemi občanské záležitosti, hospodáři a všem
volby do zastupitelstev obcí . Byl jsem pracovníkům pracovní čety a ČOV,
starostou obce 16 let a do těchto voleb paní ředitelce a učitelskému sboru,
již nebudu na funkci starosty kan- knihovnicím, správcům kulturních
didovat. Moje rozhodnutí kandidovat domů a všem těm, kteří po celé moje
na třetím místě kandidátky nezávislých působení ve funkci starosty mě jakkoliv
,,Pro obec“ vzešla ze snahy v případě pomáhali a přispěli svou prací blahu
potřeby a zájmu, pomoci radou a obce.
zkušeností novému vedení obce.
Ivo Richter
Celkem byli zaevidovány 4 kandidátní
starosta obce
listiny a tak
věřme, že nové
zastupitelstvo bude v započaté práci pokračovat a že
zvolíme správné
lidi a oni správný
směr. Ekonomiku
obce budeme předávat bez dluhů,
jelikož i velký
úvěr který jsme si
museli vzít na
vybudování splaškové kanalizace
v částce 22 milionů, byl 20.6.2018
řádně splacen a to
Sázení lípy u pomníku Svatopluka Čecha na Příhoně

Činnost rady duben-červenec2018
V dubnu rada obce schválila:
w Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o schválení hospo-

dářského výsledku za rok 2017, schválení účetní uzávěrky za
rok 2017 a návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drahanovice na rok
2018.
w Žádost p. P. Křivánka, Kmochova 1061/30 o vyjádření ke
stavbě RD, přípojky vody a splaškové kanalizace a sjezdu na
p.č. 597/160 k.ú. Drahanovice.
w Žádost Ing. A. Nováka o souhlas obce se stavbou RD a
zahradního skladu s oplocením a sjezdem na p.č. 597/180
k.ú. Drahanovice. Investor: Manželé Bystrik a Jana Čakovští,
Kmochova 1063/34, 779 00 Olomouc
w Žádost L. Neckaře, Mezina 135, 792 01 Bruntál o vyjádření ke stavbě RD, vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu
na pozemek p.č. 597/165 k.ú. Drahanovice „ Za kapličkou“.
w Výzvu k podání nabídky na akci „ Oprava místních komunikací v obci
Drahanovice“ a výzvu k podání nabídky
„Rekonstrukce chodníku v Drahanovicích – Mlýnek“
w Cenovou nabídku firmy SEKNE na vysprávky komunikací tryskovou metodou a cenovou nabídkou firmy SEKNE vodorovné dopravní značení u MŠ Ludéřov a v Drahanovicích č.p.3.
w Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2018 uzavřené mezi
obcí Drahanovice a objednatelem STAMO, s.r.o. Konice na
opravu sálu, výměna oken, vybudování schodiště v KD Lhota
pod Kosířem.
V květnu rada obce schválila
w Žádost Domova pro seniory Jesenec, přísp. organizace o

finanční dar.
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w Žádost o stanovisko obce ke stavebnímu záměru RD –
novostavba na p.č.597/176 k.ú Drahanovice.
w Cenovou nabídku od provozovatele vodovodu M.I.S.
Protivanov na přípojky vody pro bytové domy č.p. 2 a č.p. 4
v Drahanovicích.
w Cenovou nabídku NAB 07978 na elektropráce spojené
s úpravou v rozvodně ZŠ Drahanovice při plynofikaci.
w Cenovou nabídku na trvalé vodorovné značení před školkou v Ludéřově.
w Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.
w Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 809/3 k.ú. Drahanovice.
w Žádost p. J. Kosiny, Střížov 14 o vyjádření ke stavbě
přípojky splaškové kanalizace ve Střížově na pa.č. 961/4,
k.ú. Ludéřov.
w Dodavatele na akci „ Oprava místních komunikací v obci
Drahanovice společnosti
SKANSKA a.s., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín.
w Žádost p. Jiřího Hexmana o povolení předzahrádky na
p.č. 729/83 k.ú. Ludéřov před hospodou „U hasičů“ ve
Střížově na dobu květen – září.
w Žádost SDH Střížov o bezplatný pronájem prostor za KD
Střížov a sociálního zařízení na pohárovou soutěž 23.6.2018.
w Nákup nového radaru RMR-30 jako náhradu za nefunkční
radar ve směru od Ludéřova v Drahanovicích od společnosti
EMPRESORT s.r.o., Valašské Meziříčí.
w Žádost Ing. Pavla Navrátila o pronájem KD v Ludéřově na
den 24.11.2018 z důvodu rodinné oslavy.
Vzala na vědomí:
w Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Drahanovice za rok 2017.
w Změnu rozpisu rozpočtu č. 2.
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w Seznam oslovených zájemců o byt č. 8 v budově č.p. 144.

1615/50 Ostrava na opravu komunikace Lhota pod Kosířem
(k Petýrkům) a Kníničky - ulička.

Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
w Odstoupení od koupi pozemku p. Pavla Michala pozemku

Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:

p.č. 381/53 a 381/55 k.ú. Lhota pod Kosířem.

w Žádost TJ SOKOL Drahanovice o finanční příspěvek na

V červnu rada obce schválila:
w dodavatele na „II. Etapu revitalizace zeleně v obci
Drahanovice, Lhota p. Kos., Střížov“. Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma: Zdeněk Vráblík – údržba zeleně,
Huzová 308.
w Dodavatele na „Rekonstrukce chodníku v Drahanovicích“
firmu TOMI- REMONT a.s. Přemyslovka č.p. 2514/4, 796
01 Prostějov.
w Žádost spol. ELPREMONT elektromontáže s.r.o., Velká
Bystřice, ČSA 961 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8015182/SOBSVB/01 Drahanovice, obec Drahanovice –
KNN.
w Dodatek č.1 „Stezka pro chodce a cyklisty Drahanovice –
Střížov“.
w Přijetí dotací Olomouckého kraje a uzavření smluv na
vybavení jednotek SDH Ludéřov, Drahanovice a Střížov.
w Žádost Ing. Aleše Večeři, Střížov 8 o vyjádření ke stavbě
vodovodních přípojek - Marie a Zdislavy Škůrkových,
Kniníčky 18 a Heleny a Pavla Vrbových, Drahanovice 251.
w Žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu –
kanalizační přípojky, vodovodní přípojky pro Josefa Kosinu,
Střížov 14 – kanalizační přípojka na p.č. 961/4 k.ú. Ludéřov,
Helenu a Pavla Vrbovy, Drahanovice 251 – vodovodní
přípojka na p.č. 597/587 v k.ú. Drahanovice a Marii a
Zdislavu Škůrkovy, Kniníčky 18 – vodovodní přípojka na
p.č. 1084/1 k.ú. Ludéřov.
w Nájem části pozemku p.č. 314/6 v k.ú. Drahanovice o
výměře 77 m2 p. Ivanu Šaranovi, Drahanovice 112.
w Přijetí dotací Olomouckého kraje a uzavření smluv na:
Obnovu pískovcového kříže s litinovým korpusem
v Drahanovicích, Na Nové a Program podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2018 - částečnou úhradu výdajů
na Setkání seniorů v Drahanovicích 2018.
w Výzvu k podání nabídky na akci „ KD Střížov – výměna
dveří“ a oslovené společnosti.
w Záměr o odkoupení části p.č. 1025/2 k.ú Ludéřov – o výměře cca 58,5 m2 manžely Gelnerovými..
w Žádost Davida Kapsii, Pivovar Kosíř s.r.o. Lhota pod
Kosířem 10 o finanční příspěvek na Pivovarské slavnosti ve
Lhotě pod Kosířem.
w Žádost p. Tomáše Vysloužila o pronájem prostor za KD ve
Střížově včetně kiosku za cenu 500,- Kč.
w Žádost Ing. Martina Dvořáka o souhlas s projektem stavby
RD na p.č. 728/21 a 728/22 k.ú. Ludéřov o povolení sjezdu
napojení na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci.
w Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky : - David
Laššák a Hana Spáčilová, Drahanovice 214, Martin a Alice
Spurní, Ludéřov 58.
w Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní
přípojky na p.č. 98/2 k.ú Drahanovice o délce 5,5 m.
w Žádost p. Patrika Pavlíčka, Fischerova 15, o vyjádření ke
stavbě RD kanalizační a vodovodní přípojky a sjezdu na
pozemek p.č. 597/169 v k.ú. Drahanovice „ Za kapličkou“
w Žádost p. B. Gazdíka, Drahanovice č.p. 91 o povolení
předzahrádky před hospodou na p.č. 773/3 k.ú. Drahanovice.
w Zpracovatele změny Územního plánu č.2 Pavla Grasseho
architektonická kancelář, U pivovaru 239/3, Olomouc.
w Provozní řád kulturního domu v Ludéřově.
w Záměr pronájmu části p.č. 1008/1 v k.ú Ludéřov.
w Cenovou nabídku spol. Ozdravovna silnic, Sokolská třída

celoroční činnost mládežnických družstev TJ SOKOL
Drahanovice v roce 2018.
V červenci rada obce schválila:
w Dodavatele na akci „Výměna plastových dveří v KD

Střížov“ firmu SULKO s.r.o., Rostislavova 8, 796 01
Prostějov
w Žádost Ing. Aleše Večeři o vyjádření ke stavbě vodovodní
přípojky: Petr a Marie Laurenčíkovi, Drahanovice 269, Pavel Kamínek, Drahanovice 229. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu těchto přípojek.
w Vyvěšení záměru o odkoupení části pozemku p.č. 1393
k.ú. Ludéřov o výměře cca 202 m2a části p.č. 1392/1 k.ú.
Ludéřov o výměře cca 62 m2 .
w Firmy k oslovení pro podání nabídky „Obnova parčíku u
památníku padlých v Drahanovicích“.
w Cenovou nabídku - firmu: Petra Neplechová, Ludéřov
131, 783 44, IČ: 04735595- na rekonstrukci sociálního
zařízení MŠ Ludéřov.
w Rozpočtové opatření č. 2.
w Firmy k oslovení pro podání nabídky „Oprava chodníku
ve Střížově a v Drahanovicích Na Nové.
w Žádost Aleny Barcalové, Střížov 7, Drahanovice o
přidělení bytu č. 8 v bytovém domě Drahanovice č.p. 144.
w Žádost Ing. Lukáše Hrtoně, U potoka 257, 783 14
Hlušovice a Mgr. Jany Filakovské, Förstrova 966/13,
Olomouc o odkoupení p.č. 381/55 k.ú. Lhota pod Kosířem.
w Žádost o vyjádření ke stavbě R.D.na p.č. 597/162 k.ú.
Drahanovice p. Martin Kolář , Pobučí 66, 789 01 Jestřebí.
w Smlouvu o nájmu č. 316/PO2/2018. Nájem pozemku p.č.
st.110 a 418/3, k.ú. Lhota pod Kosířem mezi Obcí
Drahanovice a Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19500 08
Nový Hradec Králové.
w Žádost Tomáše a Hany Nakládalových, Střížov 106 o
opravu místní komunikace p.č. 1032/4 k.ú. Ludéřov ve
Střížově.
w Prodej části pozemku p.č. 1025/2 – ostatní plocha o
výměře 58,6 m2 v k.ú. Ludéřov manželům Václavovi a Elišce
Gelnerovým, Nešporova 15, Olomouc.
w Výzvu k podání cenové nabídky „Obnova parčíku u
památníku padlých v Drahanovicích“.
w
Žádost TEMPO, obchodní družstvo, Horní náměstí
104/1,746 01 Opava o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky.
w Navýšení ceny obědů od dodavatele Hotel SENIMO,
Pasteurova 905/10, 772 00 Olomouc a navýšení příspěvku
z rozpočtu obce.
Vzala na vědomí:
w Finanční náhradu na změnu Územního plánu č.2.
w Ukončení činnosti spolku „Zahrádkáři – Drahanovice“ a

vrácení dotace.
w Konečné splacení úvěru Komerční bance na ČOV a stokovou síť
Doporučila:
w Obecnímu zastupitelstvu schválit prodej části pozemku
p.č. 1025/2 – ostatní plocha o výměře 58,6 m2 v k.ú. Ludéřov
za cenu 100,- Kč/m2
manželům Václavovi a Elišce
Gelnerovým, Nešporova 15, Olomouc.
Mgr. Iva Psotová,
místostarostka Obce Drahanovice
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Ohlédnutí za školním
rokem 2017/2018
Letošní školní rok byl ukončen o tři
dny dříve, tedy 26. června z důvodu
plynofikace školy. Akumulační kamna
dosloužila a nyní budou za velké
podpory obce nahrazena moderním
plynovým vytápěním.
Ukončení školního roku proběhlo
tradičním způsobem v Galerii U kalicha. Na slavnostním shromáždění
všech žáků, učitelů i hostů paní
ředitelka shrnula průběh školního roku
– co se podařilo, kdo jak byl úspěšný a
čeho jsme dosáhli. Byly vyhodnoceny
celoroční soutěže nebo soutěže, které
proběhly až koncem školního roku,
vítězové byli odměněni diplomem a
věcnou cenou. Pan starosta předal
knižní odměnu nejlepším žákům školy.
Byli to tito žáci:
1. ročník: Ambrozová Karolína,
Kurfürstová Kristýna, Kühler Ondřej,
Svoboda Vojtěch
2. ročník: Skopal Jan, Večeřová Šárka
3. ročník: Klimčo Ján
4. ročník: Bilová Nikola, Lakomá
Sarah, Švecová Kateřina
5. ročník: Ježíková Kateřina, Lacigová
Eva, Macura Jakub
Ve školním roce se mohly děti
zapojit do různých kroužků jako
taneční, pohybový, tvořivý, míčové hry
a mažoretky. Jsme rádi, že počet dětí
v kroužcích je vzestupný, protože
pohyb je pro děti přirozený a prospěšný.
Od letošního roku je výcvik plavání
součástí školního vzdělávacího plánu,
ale my jezdíme na plavání už řadu let.
Žáci 1. - 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik velmi úspěšně. Několik
začátečníků přeplavalo bazén bez
pomůcek a pokročilí plavci úplně
všichni. Škola je také již několik let
zapojena do projektu školního mléka a
ovoce a zelenina do škol. S přiměřeným
pohybem a zdravou stravou žáci
získávají vhodné návyky pro zdravý
životní styl.
Děti ze základní školy během roku
několikrát veřejně vystupují. S názvem
„Ten vánoční čas“ měli žáci v prosinci
připravený program pro rodiče a své
nejbližší v nově opraveném KD v Ludéřově. Další veřejné vystoupení bylo u
Černé věže ke Dni matek. Tam se také
se svým programem společně představily děti z obou mateřských škol,
které nastoupí v září do základní školy.
Bylo to moc vydařené sváteční
odpoledne včetně počasí. Součástí
kulturního rozvoje dětí jsou i výchovné
koncerty, tradičně do školy zajíždí
hudební skupina Marbo a v Senici na
Hané se už pravidelně účastníme
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koncertu skupiny Abraka-Muzika,
kterou mají děti ve velké oblibě, hlavně
skladbu „To asi nebude hip-hop“.
Již tradičně byl na podzim a na jaře
uspořádán sběr starého papíru, část
nasbírali přímo žáci, velkým dílem
přispěli i občané. Obec pak zajistila
svoz sběru z jednotlivých částí obce až
ke škole. Odevzdali jsme přes deset tun
starého papíru. Všem, kteří nám
pomáhali, ještě jednou velký dík.
Výtěžek ze sběru papíru jsme použili
pro žáky na občerstvení a odměny při
soutěžích, na Dětský den, na jízdné na
kulturní programy a exkurze.
V rámci školní družiny mají děti
kromě klasického vyžití i další aktivity
jako je podzimní lampiónový průvod
obcí, Andersenova noc s přespáním ve
škole nebo Soutěž talentů, kde se v programu představil dokonce i čtyřnohý
miláček se svou velitelkou. Mohli jsme
si to dovolit, protože všichni žáci byli
poučeni při besedě, jak se chovat
bezpečně k velkým i malým pejskům.
Stačí si vzpomenout na osmdesátikilovou fenku Princeznu.

surovin a jejich následném zpracování.
V rámci ekologické výchovy a svátku
Dne Země jsme uspořádali pro žáky
výchovně vzdělávací dopoledne plné
her a soutěží z oblasti ochrany životního
prostředí. Žáci pátého ročníku potom
pro všechny děti uspořádali módní
přehlídku z recyklovatelných materiálů.
Vytvořené úbory byly velice inspirativní, nadčasové a hlavně veselé.
Žáci se účastnili celostátní výtvarné
soutěže, dále školního kola recitační
soutěže, na Den dětí byl pro ně
připravený orientační závod, koncem
školního roku žáci změřili své síly
v atletickém trojboji na hřišti v Drahanovicích za účasti škol z Náměště na
Hané a Loučan. V každé kategorii naši
žáci získali nejméně jednu medaili.
Gratulujeme.
Všichni žáci absolvovali projekt
Zdravé zuby, zaměřený na péči o chrup
a znalosti v tomto oboru. Teď už všichni
vědí, že zdravý široký úsměv s pěknými
zoubky je polovina úspěchu.
Na jaře všichni žáci navštívili zámek
v Náměšti na Hané s programem

Z besedy, jak se chovat k pejskům

Modní přehlídka z recyklovatelných materiálů

V každé třídě jsou umístěny koše na
tříděný odpad (papír, plasty, ostatní
směsný odpad a nápojové kartony),
všichni žáci jsou poučeni o nutnosti
třídit odpad, o využití druhotných

„Velikonoce na zámku“, připomněli si
tak tradici a kulturu našeho národa.
V měsíci červnu byla pro žáky
připravena beseda s příslušníky Policie
ČR, za velkého zájmu dětí jim poli-
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cistky vysvětlily základy bezpečného
chování účastníka silničního provozu,
co je dopravní kázeň nebo chování
v mimořádných situacích. Žáci přijali
pozvání také do hasičské stanice v Olomouci, kde shlédli výzbroj i výstroj a
poslechli si zajímavý výklad o práci
hasičů. Toto téma je dětem blízké,
protože řada z nich chodí do „hasiče“
v Ludéřově, Střížově i Drahanovicích.
Žáci 4. ročníku absolvovali dopravní
kurz zaměřený na cyklistiku, seznámili
se se základními dopravními předpisy
(zvládli zkušební testy) a absolvovali
jízdu zručnosti za velké podpory
ostatních přihlížejících dětí.
V tomto školním roce také proběhlo
testování celkového klimatu školy, ze
kterého vyplynulo, že žáci chodí do
školy rádi, ve škole se cítí v bezpečí,
mají důvěru k pedagogickému sboru a

ostatním zaměstnancům a ve školní
jídelně jim až na pár výjimek chutná.
Bezpečné a zdravé klima ohodnotila
jako silnou stránku školy i Česká školní
inspekce, která při své kontrole neshledala výrazné nedostatky v řízení
školy. Ve vzdělávací oblasti byly kladně
hodnoceny moderní přístupy při
předávání vědomostí. Škola je také
zapojena do projektu tzv. měkkých
šablon, kde si pedagogové zvyšují
kvalifikaci v cizím jazyce, matematické
gramotnosti, inkluzi a předávají si
pedagogické zkušenosti s jinými
školami.
Žáci 2. - 5. ročníku se zúčastnili
matematické soutěže Klokánek, v tomto školním roce však nikdo nepostoupil
do dalšího kola. Snad příští rok budeme
úspěšnější.

Koncem školního roku proběhly
tradiční výlety tentokráte pěšky v rámci
regionu. Žáci 1. a 2. ročníku navštívili
Železnici pana Váni ve Střížově, která
se neustále mění a rozrůstá a ludéřovskou sýpku, kde si poslechli
poutavý výklad pana Koppa o historii
sýpky s prohlídkou tradičních dochovaných předmětů a nástrojů, které se na
vsi běžně užívaly. Žáci 3. až 5. ročníku
navštívili Hasičské muzeum v Čechách
pod Kosířem, zámecký park a rozhlednu Velký Kosíř.
Naši školu opustilo 14 žáků pátého
ročníku a v září nastoupí 9 nových žáků
do první třídy. Přejeme všem úspěšný
start v novém školním roce a radost
z nových poznatků ve vzdělávání.
Mgr. Lenka Trávníčková
ředitelka školy

Akce SPOZ:
Matrika - svatby
Černá věž Drahanovice
21.04.2018 Petr Mrug, Drahanovice
Šárka Šulíková, Drahanovice
30.06.2018 Pavel Handl, Olomouc
Kateřina Švancarová, Drahanovice
11.0.2018
Petr Opletal, Olomouc
Jana Hoffmannová, Litovel
18.08.2018 Jiří Novák, Bouzov
Denisa Kovářová, Bouzov
Barokní sýpka Ludéřov
26.05.2018 Petr Losa, Horka nad Moravou
Lucie Přidalová, Horka nad Moravou
15.06.2018 Petr Vláčil, Hlubočky
Jitka Lutonská, Těšetice
11.08.2018 Martin Bříza, Ochoz
Ludmila Kolísková, Ochoz

27.04.2018 - Zlatá svatba
Zdeněk a Vladimíra Mikošovi

10.06.2018 Vítání občánků
Adam Dopita

Drahanovice

Tadeáš Navrátil

Drahanovice

Denisa Dopitová

Ludéřov

Antonín Šimůnek

Drahanovice

Rozálie Kudelová

Drahanovice

Vážení spoluobčané,
každoročně se v průběhu jara a léta setkáváme s vyšší aktivitou nebezpečného hmyzu. Zásahová jednotka
SDH Ludéřov patří mezi předurčené jednotky, speciálně vybavené k likvidaci tohoto hmyzu a již řadu let
tuto činnost vykonává na celém území obce Drahanovice. Při zjištění výskytu vos nebo sršňů v okolí vašich
domů, chat, dvorů nebo tam, kde vás nebezpečný hmyz může ohrožovat, volejte přímo nás.
Kontakt: Navrátil Lukáš, velitel JSDH Ludéřov - 737 944 839
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ČERNÁ VĚŽ
Ohlédnutí za hodovým večerem a pozvánka
na výstavu na Černé věži
V pátek 27. července od 18 hodin probíhal hodový večer
u Černé věže. Začátek kvůli nepřízni počasí a nízkému
počtu návštěvníků byl vlahý, ale k poslechu nám pěkně
hrála skupina A50 Vráti Kratochvíla. Poté je vystřídalo
vystoupení šermířské skupina Dragers z Olomouce s pro-

hlídkou a výkladem o zbraních a představení plné soubojů
s názvem Inkvizice. To se nejvíce líbilo dětem, ale také
ostatním, kterých v areálu přibylo. Po setmění shlédlo asi
cca 100 návštěvníků ohňovou show s pliváním ohně, soubojem se zapálenými meči a jiné. K občerstvení byly pečené
makrely, topinky a klobásy.
Další akcí, která proběhne v areálu u Černé věže v neděli 2.
září bude již XV. Setkání seniorů, kde vystoupí známý imitátor, bavič a moderátor Vladimír Hron s doprovodem.

Pozvánka na výstavu
V nejvyšším patře Černé věže probíhá poslední výstava letošního roku s
názvem „bílá ŽENA v černé věži“
autora Ladislava Grossmanna
z Náměště na Hané. K shlédnutí jsou
monotypy, grafiky a keramické reliéfy.
Výstava potrvá do neděle 30. září do
17 hodin.
Informační materiály a suvenýry
V informační místnosti Černé věže
jsou zdarma k dostání různé letáčky a
mapky návštěvních míst v okolí.
Zakoupit si můžete i nové keramické
zvonečky, náprstníky, píšťalky, hrnky
a věžičky, propisky, pohledy, turistické
známky, štítky na turistické hole a
mnoho dalšího.

Hořčice z cuket
2 kg cuket oloupeme, vybereme
jádřince a nakrájíme na kostičky.
Uvaříme do měkka, necháme okapat
na sítku a vychladnout.
K cuketě přidáme: 130 g cukru, 80 g
soli, 1,5 dcl oleje, 2 dcl octa, čtvrt
sáčku mletého pepře, 1 paličku
česneku (namačkat), feferonku nebo
pálivou papriku, 250g hořčice,
může se dát i kurkuma.
Vše rozmixujeme, případně dochutíme a plníme do sklenic.
Nezavařujeme.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lucie Lichnovská

Galerie U Kalicha
Ani jsem se nenadál a již jsem ve funkci správce galerie 4
měsíce. Za tuto dobu jsem mnohé pochopil, mnoho sdružení
lidí a jejich charaktery poznal, aspoň z části proniknul do
dění v obci a doufám, že jsem i pro obec (myslím tím hlavně
lidi, ne prostor od značky ke značce) udělal. Jsem rád, že
mou výzvu, aby občané za mnou chodili s návrhy a připomínkami, vyslyšelo celých 7 lidí! Co mě však nejvíce těší je
to, že tito lidé za mnou chodí pravidelně a tak jsem pořídil
do galerie kávovar, vyrobil křesla, nakoupil občerstvení a
snažím se co nejvíce splnit přání pana starosty z roku 2015
kdy napsal: „…nechť je galerie místem setkávání…“.
Tedy drazí spoluobčané, i ti kteří třeba nemáte stejný
postoj k dění jako já, stavte se na kafe a kus řeči (na sedmém
schodu do sklepa se taky určitě něco najde). Tato prostora je
nás všech a akce v ní mohou býti pro nás všechny, ale potřebuji vaše názory a podněty. Nebojte, kafe je klidně zdarma.
Dalšími novými lákadly na galerii mohou pro vás býti: truhlářský workshop, kdy si můžete zkusit toto již vymírající

řemeslo (hlavně u dětí a dědečků má úspěch), pokud budete
chtít poslechnout jaká je akustika lodi kostela, mám vždy
připravenou violu a rád vám zahraji, od hodů máme novou
sochu drahanovického kozla od mistra Pavla Dlabala,
informační koutek má nový nábytek a mnoho dalšího.

Pan Pavel Dlabal při tvorbě nové sochy kozla
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V uplynulých měsících se konala v Galerii svatba, vítání
občánků, oslava pohanského svátku Beltain, táborák k zahájení prázdnin, probíhaly zde pravidelné zkoušky sboru
Drahancanto, který poté účinkoval k příležitosti 110 let od
postavení památníku Svatopluka Čecha, konalo se zde každoroční setkání evangelické obce z Olomouce a oslava
Drahanovických hodů. Naplánované a rozjednané akce pro
nadcházející čas je soutěž v pečení buchet Buchtafest, dajíli vinice - Burčákfest, oslavy sv. Václava, výstava animované tvorby studentů AMU v Praze, výstava modelů vláčků,
záznamy koncertů z přelomových dat české a československé historie a doufám, že mnohem více.
Rád bych ze stručného výpisu akcí vyzvednul Hodové
oslavy v Drahanovicích. Byla to mnou pořádaná zatím největší akce, nebál bych se říct že pro mě samotného přelomová. Pro ty, jenž nebyli účastni jen krátce k programu:
kování s dětmi vedené kováři z Fajne kovárny, truhlářský
workshop s L. Látalem, tvořivá dílna s dřevěnými hračkami
manželů Sýkorových a řezba sochy našeho kozla motorovou pilou panem Dlabalem ze Senice, která bude po konzultaci s paní architektkou Trtílkovou umístěná ve venkovním

10. ročník výstavy Má
vlast cestami proměn
Jak jsem již informovala v dubnovém zpravodaji, přihlásili jsme další
naši proměnu do této putovní výstavy a
to Kulturní dům v Ludéřově. Že je
výstava putovní, mohli jste se přesvědčit na hodových oslavách 28.7.2018 u
Galerie U Kalicha. Byly zde čtyři panely, celkem tedy 12 proměn Olomouckého kraje. Tak jako loni i letos
můžete pro naši proměnu kulturního
domu v Ludéřově hlasovat až do
30.4.2019 a to na internetové adrese
www.cestamipromen.cz/hlasovani.
Podpořte, prosím, naši proměnu, ať se
dostane naše obec do povědomí i ve
vzdálených krajích.
Do povědomí se obec Drahanovice
dostala již díky zmiňované Galerii U
Kalicha, kterou jsme přihlásili do loň-

areálu galerie. Kapela Pentatonic s Kamilou Piterkovou,
Nelou Vydrželovou a Hanou Vychodilovou se postarala o
skvělý start celé akce, poté kytarista a zpěvák Marek Soldán
si zajistil, že zde určitě nehrál naposledy a mladá olomoucká
kapela ProTone energicky završila celé oslavy. Hladký a
bezproblémový chod celé akce byl postaven na nezištné
pomoci dobrovolníků, kteří velmi ochotně bez jakéhokoli
nároku na honorář několik dní před i po hodech pomáhali.
Rád bych zde s upřímnými díky zmínil alespoň ty, kteří dali
této akci nejvíce svého času, energie a peněz. Barbora Štefánová, Petr Šimůnek, Hana Vajčnerová, Petr Jiříček, Petr a
Michal Brhelovi, Jiřina Janečková, Tereza Vychodilová,
Andrea Smičková. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům
obecních technických služeb a komu nejvíce, je pan starosta
Ivo Richter. Tito všichni mi byli obrovskou oporou, opravdu
díky za ně.
Práce v galerii mě opravdu velmi baví a jsem za ni tuze
rád. Ještě jednou díky všem těm, co se aktivně podílí a vybízím další, nechť se přidají. Těším se na Vás!
Jakub Kohn

ského 9. ročníku výstavy Má vlast
cestami proměn. Sice v internetovém
hlasování nezískala tolik hlasů, aby
mohla být vyhodnocena, ale krásy naší
galerie si všimla odborná porota. A tak
jsme byli pozváni do Prahy na Vyšehrad a 19.5.2018 jsme přebírali i s paní
architektkou Ivetou Trtílkovou cenu z
rukou architekta Josefa Pleskota.
A odvážili jsme se po tomto úspěchu
přihlásit galerii ještě do další soutěže
„Náš evropský projekt“, kterou vyhlásilo Zastoupení Evropské komise v ČR.
Partnery byly
Svaz měst a obcí
ČR, Europe Direct, a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
Hlasovalo se zase
na internetu a ga-

Výstava „Má vlast cestami proměn” v Galerii U Kalicha
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lerie zde získala díky místním, známým i neznámým přívržencům mnoho
hlasů.
V době, kdy čtete tento článek, je již
rozhodnuto. Já doufám, že Galerie
U Kalicha z vesnice Drahanovice
uspěje i v boji s projekty z měst s více
obyvateli.
Mgr. Iva Psotová
místostarostka obce

Významné ocenění proměny Galerie U Kalicha
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Obnova pískovcového kříže s litinovým korpusemv Drahanovicích Na Nové
s dotacemi Olomouckého kraje.
Pískovcový kříž se nachází u hlavní
frekventované křižovatky v Drahanovicích „Na Nové“.
Tento kříž s litinovým korpusem
Ukřižovaného Krista na dvoudílném
podstavci hranolového tvaru pochází
z roku 1883.
Vzhledem k tomu, že objekt byl
delší čas obklopen přerostlou ozdobnou zelení, poznamenala tato doba
současný stav kříže a to dlouhodobým
provlhnutím. V současné době tato
zeleň je prořezaná a vzrostlé stromy
vykáceny. Také blízkost frekventované
silnice napomohla k současnému stavu, který je špatný s jednotlivými většími závadami a vyžadoval tak komplexní restaurátorský zásah.
Každý rok se snažíme opravit nějakou památku, kterou nám zde zanechali naši předkové. Loni se nám podařilo získat dotaci na obnovu kamenného kříže u Drahanovic – za drůbežárnami, proto jsme letos ihned po vyhlášení
dotačního titulu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v rám-

ci Programu památkové péče, podali
žádost o dotaci na tento pískovcový
kříž. Dotaci jsme obdrželi ve výši 34
243,- Kč, což je polovina celkové ceny
obnovy.
Obnovu kříže Na Nové prováděla
firma ORTECH z Čech pod Kosířem.
Jak již bylo zmíněno tato památka
byla dlouho částečně ukryta kolemjdoucím, po vykácení a odkrytí památky se ukázal pravý, špatný stav kříže i
s jeho problémy a závadami. Kolem
kříže jezdí a chodí spousta „diváků“,
kterým po opravě a zrestaurování
poskytne pěkný pohled na tuto více jak
130 let starou památku.
Jestliže se snažíme spravit, obnovit,
či zrekonstruovat každý rok jednu
památku v naší obci, letos se nám
podařilo zrekonstruovat ještě jednu
drobnou architekturu a to kříž na rozcestí u Kníniček. Ten byl v lednu zničen při dopravní nehodě. Celková
oprava byla hrazena pojišťovnou.
Dnes již zrenovovaný kříž stojí na
svém místě a tak si přejme, aby důstoj-

ně zdobil tuto část obce ještě mnoho a
mnoho let.
Mgr. Iva Psotová
místostarostka obce

Křížek Na Nové před rekonstrukcí

Sbor pro občanské záležitosti obce Drahanovice srdečně zve občany na

XV. SETKÁNÍ SENIORŮ
v neděli 2. září 2018 v 15 hodin
do přírodního areálu u Černé věže v Drahanovicích
Program: 15.00 – 16.30 koncert

VLADIMÍR HRON
se svým hostem a pořadem

„Vzpomínky nám zůstanou”
Na závěr seniorská tombola
Svoz účastníků a občerstvení zajištěno

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů Sbor pro občanské záležitosti v Drahanovicích
spolu s Moravským divadlem v Olomouci připravil zájezd na mimořádné představení

„Vinobraní“ od Oskara Nedbala
opereta o třech dějstvích s líbivými melodiemi
v pondělí 8. října 2018 v 18 hodin.
Tak jako v loňském roce je zajištěn ze strany obce autobus /tam i zpět/, abyste si mohli vychutnat tento kulturní zážitek.
Další informace upřesníme týden před samotným divadlem. Těšíme se na setkání s Vámi a s pěknou operetou.
Předsedkyně SPOZ Mgr. Iva Psotová

Srpen 2018
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JAK POKRAČUJE ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod Kosířem
Vážení občané,
v září 2018 tomu bude již 1 rok, co
Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Olomouc jako věcně a místně
příslušný správní úřad podle zákona č.
503/2012 Sb. zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Ludéřov dle zákona č. 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách ve znění pozdějších předpisů.
I když to v terénu vypadá, že se s řešením KoPÚ v k.ú. Ludéřov vůbec nic
neděje, není tomu tak. V prosincovém
čísle loňského zpravodaje jsem vás
informoval, že 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 KoPÚ v k.ú.Ludéřov. V
dubnu 2018 jsem se s panem starostou
obce Ivo Richterem zúčastnil jednání
na SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj v
Olomouci, kde jsme už konkrétně řešili
obvod KoPÚ v k.ú. Ludéřov vzhledem
k potřebným řešením tzv. Plánu společných zařízení, které budou nepostradatelné pro konečnou podobu a
funkčnost záměru KoPÚ v k.ú.
Ludéřov. Od března 2018 provádí
SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj,
Pobočka Olomouc aktualizaci bonitních půdně ekologických jednotek
(BPEJ) v k.ú. Ludéřov. Práce na aktua-

lizaci a upřesnění mapování BPEJ
probíhají pochůzkou pracovníků SPÚ,
odboru půdní služby, pracoviště Brno
přímo v terénu a okrsky BPEJ jsou
upřesňovány pomocí zarážených sond
sondovací tyčí. Dokončení těchto prací
je plánováno do 30.listopadu 2018.
Ještě v letošním roce 2018 vyhlásí
SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj,
pobočka Olomouc výběrové řízení na
zpracovatele KoPÚ v k.ú.Ludéřov.
Vzhledem k postupu prací při řešení
KoPÚ v k.ú. Slatinice, kde zahájení
proběhlo o rok dříve, se dá předpokládat, že na jaře roku 2019 se sejdeme
v Kulturním domě v Ludéřově při
úvodním jednání s vlastníky pozemků
a zvolíme tzv. Sbor zástupců, který
bude se SPÚ, KPÚ pro Olomoucký
kraj, pobočkou Olomouc a vybranou
zpracovatelskou firmou úzce spolupracovat při plánu řešení KoPÚ v k.ú.
Ludéřov. V letních měsících 2019 nás
pak čeká vytyčování vnitřního a vnějšího obvodu KoPÚ v k.ú. Ludéřov.
Někteří naší občané se v rámci řešení
KoPÚ v k.ú. Slatinice úvodního jednání v březnu 2018 ve Slatinicích a vytyčování obvodu KoPÚ v k.ú. Slatinice v
červnu 2018 zúčastnili. Vědí tedy, co
nás zhruba čeká.
V souvislosti ze zahájením KoPÚ
v k.ú. Ludéřov a v návaznosti na články, které jsem v rámci problematiky
komplexních pozemkových úprav
napsal do obecních zpravodajů č.
3/2015, č. 1/2016, č. 1-3/2017 chci
ještě jednou oslovit předmětné vlastníky půdy v k.ú. Lhota pod Kosířem o
podporu našeho snažení k zahájení
KoPÚ i v tomto našem katastru.
Každému vlastníku půdy jsme loni na
jaře zaslali dopis s dostatečným
vysvětlením našeho snažení. I když
souhlasy vlastníků se zahájením

Úspěchy spoluobčanů
Běh o Pohár rektora Univerzity Palackého v Olomouci
v rámci Olomouckého Mattoni ½Maratonu.

Pavel Grepl z Drahanovic, student oboru Tělesná výchova a sport a Petra Poučová, posluchačka oboru Ochrana
obyvatelstva, zvítězili v soutěži o Pohár rektora UP dne
23.06.2018 v běžeckém závodu v barvách univerzity, který
se stal již tradicí Olomouckého 1/2maratonu.
„Systematickou přípravu jsem začal na začátku roku,
vzhledem k četným zraněním mi však její plnění moc nevycházelo. Byl jsem trochu zklamaný z dosaženého času, ale
zpráva, že se mám dostavit na vyhlášení, zahnala veškeré
mé chmury. Je to pro mě velké překvapení a zároveň obrovská motivace do zbytku sezóny,“ řekl Pavel Grepl, student
fakulty tělesné kultury, který zvítězil s časem 1:21:50.

KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem nám
podepsalo celkem 32 vlastníků, stále
nám ještě chybí souhlasy na zhruba 36
ha půdy, patřící do zemědělského půdního fondu. Intenzivně s panem starostou jednáme s hospodařícími zemědělskými subjekty o podpoře našeho snažení. Jsem přesvědčen, že v le-tošním
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.
Po vyřešení KoPÚ v k.ú. Ludéřov a
navazujících KoPÚ v k.ú. Lhota pod
Kosířem je potřeba bezodkladně zahájit KoPÚ v k.ú. Drahanovice. V tomto
katastru je třeba vyřešit problémy s pozemky, vybudovat v úzké spolupráci
s již řešenými KoPÚ v k.ú. Slatinice
zpevněné polní cesty Drahanovice Slatinice - Lhota pod Kosířem, vyřešit
odklon zemědělské dopravy obchvatem zpevněných polních cest mimo
střed obce Drahanovice, zabránit další
erozi půdy, zadržet vodu v krajině,
podpořit biodiverzitu krajiny. Dále je
třeba vyřešit pozemky pro plánovanou
úpravu nebezpečné křižovatky na
Nové v Drahanovicích v souvislosti
s platným Územním plánem Obce
Drahanovice a napojením na budoucí
plánovaný obchvat silnice II/449
kolem obce Slatinice. Problémů, které
je v tomto katastru potřeba řešit, je celá
řada. Pevně věřím, že i drahanovským
vlastníkům půdy nebudou tyto pojmy
cizí a že společně všechny problémy
v tomto katastru vyřešíme a vybudujeme společně dílo, které bude dlouhá
léta sloužit nám všem.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice
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Věnuje se především standardním a latinsko-americkým
tancům, a to jak po trenérské, tak i soutěžní stránce. „Před
několika lety mne však okouzlily vytrvalostní sporty, a tak
se ve zbytku času věnuji přípravě na dlouhý triatlon a vytrvalostní běhy. Olomoucký půlmaraton jsem si určil jako
jeden z vrcholů sezóny,“ dodal nejrychlejší muž UP.
O nejlepší čas devátého ročníku Mattoni 1/2Maraton
Olomouc se postaral Keňan Stephen Kiprop, který doběhl
v čase 1:00:15. Pozici největší favoritky potvrdila etiopská

reprezentantka Netsanet Gudeta, která cíle dosáhla v čase
1:07:30. Souboji českých mužů kraloval Jiří Homoláč, který
do cíle doběhl v čase 1:06:20. Fantastický výkon
v Olomouci potvrdila Eva Vrabcová – Nývltová. Česká
olympionička se Olomoucí prohnala v novém rekordu závodu 1:11:10.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc běželo 6 165 závodníků.
Doprovodného dm rodinného běhu se účastnilo 3 591běžců.

KOSIŘSKÉ
ŽIGANEC

SOBOTA
1. 9. 2018
DRAHANOVICE
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
U RYBNÍKA

6. ROČNÍK
BĚŽECKÉHO ZÁVODU
závod je součástí XXXVIII. ročníku
Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje
KATEGORIE

A
B
C
D
E
F
G
H
P
Děti

muži do 39 let (ročník narození 1979 a mladší)
Závodit se bude
muži 40–49 let (ročník narození 1969–1978)
v deseti kategoriích.
muži 50–59 let (ročník narození 1959–1968)
muži 60–69 let (ročník narození 1949–1958)
Speciální cena:
muži 70 let a více (ročník narození 1948 a starší)
„NEJRYCHLEJŠÍ
ženy do 39 let (ročník narození 1979 a mladší)
ZDRAVOTNÍK“
ženy 40–49 let (ročník narození 1969–1978)
ženy 50 a více let (ročník narození 1968 a starší)
příchozí – bez rozdílu věku
do 9 let (ročníky 2009 a mladší), od 10 do 13 let (ročníky 2005–2008)

PREZENTACE od 1. 5. na www.kosirskeziganec.cz,
na místě od 9:00 na fotbalovém hřišti,
kapacita omezena!
STARTY od 11:00 hodin od Černé věže
ŠATNY v místě prezentace a cíle, se sprchou
STARTOVNÉ 70 Kč, dětský závod ZDARMA
TRAŤ povrch polní a lesní cesty,
proil mírně/středně členitý,
převýšení 180 metrů
HLAVNÍ ZÁVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 km
ZÁVOD PRO PŘÍCHOZÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 km
ZÁVOD DĚTÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 m a 1500 m

V kategorii příchozích budou vyhlášeni 3 nejlepší muži
a 3 nejlepší ženy bez rozdílu věku.
Absolutní vítěz této kategorie – s trvalým bydlištěm v obci
Drahanovice, Lhota, Střížov, Ludéřov nebo Kníničky – se
může těšit na tradiční speciální překvapení.
Zajištěno bude bohaté občerstvení (nejen z udírny). První
tři v každé kategorii obdrží medaili a diplom. Každý řádně
přihlášený, kdo běh absolvuje, se může těšit, že obdrží veselé překvapení z klobouku.
Možnost předem objednat tričko s logem závodu za 150 Kč.
ORGANIZÁTOR: Miloš Korhoň
tel.: 777 884 271, milos@malirstvikk.cz

Další informace: www.kosirskeziganec.cz
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Jak pokračuje
revitalizace zeleně
v obci Drahanovice
V minulém čísle obecního zpravodaje jsem vás podrobně informoval o
tom, co jsme ve všech místních částech
Obce Drahanovice zajistili v rámci
revitalizace zeleně v roce 2017 a na
jaře 2018.
V současné době máme za sebou
zhruba polovinu realizace akce „Revitalizace zeleně na veřejných plochách
v extravilánu obce Drahanovice“. Tato
revitalizace probíhá celkem na sedmi
lokalitách v Drahanovicích, Kníničkách, Ludéřově a Střížově. V Drahanovicích v lokalitě č. 1 u kříže za drůbežárnou je vysazeno celkem 6 vzrostlých lip a 1 okrasná hrušeň, ošetřeny
jsou 2 jírovce u křížku. Na podzim zde
bude ještě jedna vzrostlá hrušeň vysazena. V lokalitě č. 2 v Dra-hanovicích
na Spálenci bylo vysazeno celkem 29
ovocných třešní a 3 vzrostlé třešně
ptačky. Ošetřeny byly 3 stávající třešně. Na přelomu léta a podzimu bude
provedena rekonstrukce části louky
nad chatami s přísevem spe-ciálního
lučního osiva květnaté louky, protože
se nacházíme v ochranném pásmu
přírodního parku Velký Kosíř. Po
rekonstrukci louky bude ještě v této
lokalitě na podzim vysazeno celkem
15 vzrostlých stromů – 10 třešní ptaček, 3 duby a 2 lípy. Třetí lokalita se
nachází v Kníničkách na okraji lesa.
Na památku bývalého velikána, zvaného místními „Lenda“ zde bude vysazen
nový černý topol a osazena informační
tabule s informací a popisem bývalého
významného stromu. V lokalitě č. 4 se
řešilo seřezání topolu rostoucího nad
Ludéřovem u silnice II/448 LudéřovLaškov z důvodu opatření před vývratem na silnici. Topol byl seřezán na 6m
vysoké torzo. Pátou lokalitou je ošetření 2 lip u zrekonstruovaného kříže u
silnice II/448 na Horním poli nad
Ludéřovem. Horní lípa je již ošetřena.
U spodní lípy se od zpracování projektové dokumentace především vlivem
sucha a výkyvů teplot zdravotní stav
natolik zhoršil, že ji nemá smysl ošetřovat. Na podzim bude pokácena a
místo ní vysazena lípa nová. Je však
ještě třeba dořešit v rámci dotace změnový list na tuto lípu a zajistit odborný
posudek z Agentury ochrany přírody
ČR, střediska Olomouc. Šestou lokalitou je revitalizace zeleně v okolí pomníku Svatopluka Čecha a myslivecké
chaty na Příhoně nad Ludéřovem. Zde
bylo v předjaří pokáceno 13 stromů a
dále náletové dřeviny. Vysazeno je
celkem 14 nových stromů – 9 lip a 5
habrů. Ošetřeno bylo celkem 38
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Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 22. září 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!

Obec Drahanovice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Drahanovice
pořádají

v pátek 14. září 2018
v den Svátku Povýšení sv. Kříže

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ
OPRAVENÉHO KŘÍŽE
v Drahanovicích Na Nové
Program:
18:00

Zahájení, úvodní slovo představitele vedení obce

18:10

Bohoslužba s žehnacími obřady

Po ukončení slavnosti možnost krátkého posezení s občerstvením v režii pořádajících, kteří vás tímto srdečně zvou.

vzrostlých stromů, 1 lípa u kříže byla
prasklá a nebezpečná pro poutníky. Dle
projektové dokumentace je seřezaná na
životaschopné torzo a její vyhnilé a
ztrouchnivělé větve byly použity na

výstavbu broukoviště, které je podmínkou dotace. Je řádně označeno a to tak,
aby nedocházelo k použití větví na
opékání buřtů v blízkém ohništi.
Poslední lokalita č. 7 řeší dokončení

Stavba broukoviště na Příhoně
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rekonstrukce třešňové aleje od Střížova směrem k Náměšti až po hranici k.ú.
Ludéřov a k.ú. Náměšť na Hané.
V předjaří zde bylo vykáceno 5 starých
třešní a dále třešně z dlouhodobého
hlediska neperspektivní. Vysazeno
bylo celkem 39 nových třešní. V současné době jsou prováděny na starších
výsadbách třešní výchovné řezy.
Realizační firma Zdeněk Vráblík –
Údržba zeleně provádí pravidelnou
zálivku nových výsadeb v rámci tříleté
pěstební péče, která je předmětem
smlouvy o dílo. Uhynulé stromy, které
nepřežily letošní extrémně vysoké
letní teploty, budou v rámci reklamace
dosazeny na podzim 2018.
Na celou tuto akci obdrží Obec
Drahanovice od Státního fondu životního prostředí 80% dotaci ve výši 775
tisíc Kč.
Letos v červnu proběhlo výběrové
řízení na dodavatele další etapy 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.
Nejnižší nabídkovou cenu podala
firma Zdeněk Vráblík – Údržba zeleně
z Huzové. S vítěznou firmou již byla
podepsána smlouva o dílo a realizace
této etapy revitalizace zeleně proběhne
v období od března do června 2019.
V Drahanovicích bude provedena
výsadba izolační zeleně na hasičském
hřišti za kapličkou, dojde k úpravě
předzahrádky u výpravní budovy ČD –
po odstranění nevhodného oplocení,
likvidaci náletů bude celá plocha
srovnána, založen nový trávník, provedena výsadba malokorunných stromů
směrem od pošty k nádraží, u přejezdu
budou vysazeny nízké kvetoucí keře.
V lokalitě u kapličky a u kříže na
Lázince budou vysazeny nové soliterní
stromy. Dále dojde k odbornému
ošetření vzrostlých stávajících lip u
Ćerné věže, u sochy Panny Marie za
mostem přes potok Zlatá Stružka,
ošetřeny budou lípy kolem kostela sv.
Jakuba Většího, bude provedena nová
výsadba stromů a keřů v areálu
Mateřské školy a obvodová zeleň

v parčíku za Galerií U Kalicha. Na
hřbitově bude provedena výsadba
malokorunných javorů po obvodu
plochy, ve které stojí kontejner na
hřbitovní odpad. Na Lhotě bude pokácena na náměstíčku spodní lípa a vysazena lípa nová. Dále zde bude provedena rekonstrukce trávníku, výsadba
jarních efemerů do trávníků – krokusů
a narcisů, odborně budou ošetřeny dvě
stávající lípy a vysazeny celkem 4
malokorunné
s t r o m k y.
V další lokalitě u autobusové zastávky
bude vysazen soliterní strom. Ve
Střížově bude provedena komplexní
rekonstrukce parčíku za Kulturním
domem. Dojde k odbornému ošetření
stávajících vzrostlých stromů, vysazeno bude celkem 438 ks keřů do obvodových lemů, keřových skupin a
živých plotů. Vysazena bude 1 vzrostlá lípa. Nakonec bude provedena
rekonstrukce travnatých ploch a instalace 2 ptačích budek na stávající
stromy. Celkové náklady této akce,
včetně 3 leté povýsadbové pěstební
péče, kterou bude provádět vybraná
zahradnická firma, budou činit
649.791,-Kč bez DPH. Na tuto akci
obdrží Obec Drahanovice 60% dotaci
od Státního fondu životního prostředí.
V současné době máme dopracovanou projektovou dokumentaci na
poslední 3 významné lokality, které
nebyly řešeny v předchozích etapách
revitalizace zeleně. Jedná se o rekonstrukci zeleně v areálu fotbalového
hřiště v Drahanovicích, areál hřiště na
Lhotě pod Kosířem včetně obecní
plochy před obchodem a Kulturním
domem a parčík od „Svatých“ směrem
na Drahanovice ve Střížově. Projekt
zpracovala renomovaná olomoucká
zahradní architektka Ing. Karin
Dienstbierová. Jakmile budou vyhlášeny další dotační tituly na obnovu
zeleně v sídlech, určitě se přihlásíme o
získání dotace ze SFŽP na tyto 3
významné lokality.
V průběhu června a července 2018
jsme vlivem extrémně suchého počasí
museli řešit nejen zálivku stávající
nové obecní zeleně, kterou prováděli
členové zásahových jednotek z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a také

obecní zaměstnanci, ale i ošetření
stromů, které nebyly předmětem dotačních projektů. Stromolezci pod
vedením renomovaného arboristy
Pavla Dundáčka provedli ošetření 9 ks
bříz před Kulturním domem na Lhotě
pod Kosířem, zdravotní řez ořešáku
vlašského a borovice lesní v parčíku u
hasičské zbrojnice v Drahanovicích,
obvodovou redukci a zdravotní řez lípy
u kapličky sv. Barbory v Ludéřově,
zdravotní řezy lip u dětského hřiště
v Ludéřově, ořešáku u rybníčka v Ludéřově a obvodou redukci ořešáku za
kulturním areálem ve Vale v Ludéřově.
Ošetřeno bylo celkem 17 ks stromů
v celkové ceně 28.400,- Kč bez DPH.
Ořešák ve Střížově poblíž kapličky
Panny Marie se z důvodu silného napadení dřevokaznou houbou a snížení
vitality již neošetřoval. Silně prosychá
a odumírá. Na podzim 2018 bude pokácen z bezpečnostních důvodů.
Na závěr mi ještě dovolte zmínit se
o komplexní obnově parčíku u pomníku padlých v Drahanovicích.
V předjaří letošního roku jsme
nechali v tomto parčíku pokácet neperspektivní a nevhodné stromy, náletové
dřeviny a keřové skupiny. Následovalo
vyfrézování pařezů a úklid dřevní
hmoty. Dopracovány byly projektové
dokumentace. Obnovu zeleně řešila
Ing. Karin Dienstbierová, stavební
prvky Ing. Milena Uhlárová. Obnova
parčíku bude spočívat v opravě zdi,
schodiště, základu oplocení pomníku,
renovaci oplocení, zhotovení nových
pochůzích cest, instalace 2 laviček a
odpadkového koše, výsadeb malokorunných stromů, keřových skupin a
trvalkových záhonů, založení nového
trávníku. V době psaní tohoto příspěvku probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Akce bude financována
z obecního rozpočtu. Realizace bude
probíhat v době od 1.9.2018 do
15.10.2018. Předání nově obnoveného
parčíku občanům Drahanovic k užívání proběhne 28.října 2018, kdy budeme slavit sté výročí založení Československé republiky.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Vzdali jsme poctu básníku Svatopluku Čechovi
Vážení spoluobčané,
obec Drahanovice ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Drahanovice, z.s. pořádala v sobotu dne 21.7.2018 na
Příhoně nad Ludéřovem vzpomínkovou akci k 110. výročí
postavení pomníku Svatopluka Čecha. Tomuto známému
básníku především druhé poloviny 19. století věnovali naši
předkové velkou úctu a pozornost. Není tedy divu, že již za
4 měsíce po jeho smrti postavili v roce 1908 jako první na
Moravě na výletním místě na Příhoně nad Ludéřovem

pomník s příznačným názvem „Památce Svatopluka
Čecha“. V bohatém kulturním programu vystoupil po zazpívání české hymny pěveckým sborem DrahanCanto pan
starosta obce Drahanovice Ivo Richter, který všechny přítomné přivítal a seznámil je s historií vzniku pomníku
Svatopluka Čecha v roce 1908. Vzpomněl na „Odbor
Národní jednoty“- spolek, který tehdy v Ludéřově a okolí od
roku 1906 působil, šířil osvětu a národní uvědomnění.
Pořádal kulturní a společenské akce a z jejich výtěžku
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podporoval menšinové školství v poněmčelých krajích
severní Moravy. Do těchto akcí se velkou měrou zapojovali
učitelé. Kromě pomníku Svatopluka Čecha postavil Odbor
Národní jednoty v Ludéřově v roce 1922 například i pomník
Svobody pod Vinohrádkem jako vzpomínku na naše padlé
spoluobčany v 1. světové válce. Po úvodním proslovu pana
starosty vystoupila v programu oslavy paní místostarostka
obce Drahanovice Iva Psotová, která velmi podrobně představila účastníkům oslavy dílo a odkaz básníka Svatopluka
Čecha. Oslava pokračovala zpěvem národních písní pěveckého sboru DrahanCanto pod vedením sbormistryně paní
Jiřinky Janečkové. Poté jsme se přesunuli ke kříži nad areálem u Svatopluka, kde jsme společně vysadili pro naše další
generace památeční lípu Svobody Tilia x vulgaris „Pallida“.
Tato lípa obecná je křížencem lípy srdčité (Tilia cordata) a
lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), dvou druhů našich domácích lip, které naši předkové vysadili kolem pomníku
Svatopluka Čecha po jeho postavení. Po slavnostním vysazení lípy Svobody následoval v areálu u Sva-topluka koncert dechové Hudby při Hasičském záchranném Sboru
Olomouckého kraje pod vedením pana Jiřího Pavlíčka.
Zpestřením oslavy bylo taktické cvičení okrsku
č. 5 Drahanovice, kterého se z našich zásahových jednotek
z Drahanovic, Ludéřova a ze Střížova zúčastnilo celkem 20
dobrovolných hasičů. Jednalo se o dálkové vedení vody ze
střížovského rybníka na Příhon v délce 750 m. Po provedení
taktického cvičení hasiči z Drahanovic zalili na Příhoně
z hasičské cisterny všechny nově vysazené stromy. Součástí
programu oslavy byla též výstava z historie nazvaná
„Příhon v proměnách času“, mapující pomník Svatopluka
Čecha a výletní místo na Příhoně v průběhu minulých 110

Žehnání obnoveného
obrázku sv. Jakoubka
na Újezdě v Ludéřově
V minulém čísle obecního zpravodaje jsem vás seznámil s bohulibou
iniciativou ludéřovských občanů při
obnově obrázku sv. Jakoubka na
Újezdě v Ludéřově, stojícího na
původní poutnické cestě z Náměště na
Hané do Křtin. V úterý dne 3.7.2018 v
18 hodin v podvečer se konalo
slavnostní žehnání této nově opravené
památky místního významu. Hlavním
celebrantem žehnání obrázku sv.
Jakoubka byl dnes již bývalý adminis-
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Slavnostní zahájení oslav 110. výročí postavení pomníku
Svatopluka Čecha na Příhoně v Ludéřově

let. Zčásti byla tato výstava věnována i obnově zeleně na
Příhoně, která proběhla v rámci projektu „Revitalizace zeleně v extravilánu obce Drahanovice“ letos na jaře.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem účinkujícím a dále
všem občanům, kteří tuto vzpomínkovou akci připravili a
podíleli se na jejím zdárném průběhu. Poděkování patří také
našim myslivcům za zabezpečení občerstvení a všem spoluobčanům, kteří tuto akci v hojném počtu navštívili.
Připomněli jsme si odkaz našeho národního básníka druhé
poloviny 19. a začátku 20. století v roce stého výročí vzniku
Československé republiky.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

trátor římskokatolické farnosti Náměšť
na Hané P. ThLic. Mgr. Norbert Jan
Maria Hnátek, OT. Při promluvě k
slavnostnímu žehnání Otec Norbert
připomněl život a odkaz sv. Jakuba
Většího, patrona farního kostela v Drahanovicích, i to, že je současně patronem poutníků, dále pak bojovníků,
dělníků, horníků, kloboučníků a lékárníků. Je vzýván svými ctiteli za dobré
počasí a ochranu před revmatismem.
Slavnostnímu žehnání bylo přítomno
celkem 65 našich spoluobčanů a
poutníků z celého okolí. V do-provodu
přenosných elektronických varhan
jsme si od srdce zazpívali poutní píseň
„Bože cos ráčil“, děkovné „Te Deum“
(Bože, chválíme Tebe) a na závěr
poutní mariánskou píseň „Slyš jaký to
nad řekou jásot a zpěv“. Velice mne
těší, že jsme tuto akci uskutečnili ještě
před plánovaným odchodem Otce
Norberta do nového působiště v
Opavě. Za těch 7 let, co působil ve
farnostech Náměšť na Hané, Luká a
Chudobín po něm zůstala celá řada
dobře odvedené práce – jmenujme
alespoň komplexní rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Luké, včetně
rekonstrukce varhan, znovuobnovení
svatostánku, dokončení kom-plexní
rekonstrukce varhan a přípravu rekonstrukce havarijního stavu věže kostela
sv. Kunhuty v Náměšti na Hané.
Oblíbené byly každoroční společné

farní výlety na konci roku na náš
„Hanácké Mont Blank“. Do povědomí
naší Obce Drahanovice se Otec
Norbert mimo jiné zapsal žehnáním
Minipivovaru Kosíř na Lhotě pod
Kosířem, žehnáním do-pravního
automobilu Opel Vivaro zásahové
jednotky SDH Ludéřov, přítomen byl
při žehnání nové sochy sv. Floriána v
Ludéřově v roce 2012, jejíž hlavním
celebrantem byl dnešní pomocný
olomoucký biskup a kancléř
olomoucké arcidiecéze Mons. Mgr.
Antonín Basler.
Tímto chci ještě jednou poděkovat
všem našim spoluobčanům, kteří se
podíleli na zabezpečení této ojedinělé
a významné akce. Od těch, co obrázek
obnovili po ty, kteří se podíleli na
přípravě vlastního žehnání a nachystání následného občerstvení pro poutníky. Všem mockrát Pán Bůh zaplať. Na
závěr mi dovolte vám všem tlumočit
vzkaz Otce Norberta – „Přátelé, sice
jsem odešel do nového působiště, ale
do roka a do dne se vrátím a podnikneme spolu od nově požehnaného obrázku sv. Jakoubka v Ludéřově do Křtin tu
slíbenou Svatojakubskou pouť, kterou
jsme měli v letošním roce naplánovanou a bohužel nám již nevyšla“. Máme
se tedy v příštím roce 2019 na co těšit.
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil
s činností všech Sborů dobrovolných
hasičů a zásahových jednotek požární
ochrany obce v okrsku č. 5 Drahanovice v uplynulém období od dubna
2018 do začátku srpna 2018.
Tradiční oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána se v našem okrsku č. 5
Drahanovice konala v sobotu 5. května
2018 v Ludéřově. Po tradičním hasičském průvodu z Kníniček do Ludéřova
za hudebního doprovodu kapely pana
Pavlíčka a hasičském nástupu s položením věnce k soše sv. Floriána u
hasičské zbrojnice v Ludéřově byla v 9
hodin sloužena správcem drahanovické farnosti P. Mgr. Miroslawem
Lukasiewiczem slavnostní mše svatá
za všechny živé i zemřelé hasiče z Ludéřova, okrsku č. 5 Drahanovice a
ostatních zúčastněných Sborů dobrovolných hasičů. Oslava svátku sv.
Floriána pokračovala hasičskými soutěžemi – dopoledne 2. ročníkem
JUNIOR Cupu, kterého se zúčastnilo
celkem 10 soutěžících družstev mladých hasičů ve dvou kategoriích –
mladší žáci a starší žáci. V kategorii
mladších žáků soutěž vyhráli mladí
hasiči z Loučan s časem 19,06 s , na 2.
místě skončili mladí hasiči z Ludéřova
s časem 21,22 s. V kategorii starší žáci
soutěž vyhráli mladí hasiči z Drahanovic s časem 20,82 s před mladými
hasiči z Ludéřova s časem 21,55 s., na
3. místě skončili mladí hasiči ze
Střížova s časem 21,63 s.

Vítězné družstvo starších žáků z Drahanovic

Odpoledne se konala tradiční pohárová
soutěž „O putovní pohár sv. Floriána,
patrona hasičů“. Této soutěže se
zúčastnilo celkem 36 soutěžících druž-

stev, z toho 24 družstev mužů a 12
družstev žen. V kategorii muži zvítězil
SDH Zahnašovice s časem 14,46 s a
v kategorii ženy SDH Loučany s časem
17,69 s. Soutěžící družstva mužů
z okrsku č.5 Drahanovice skončila
v této soutěži následovně: na 3. místě
SDH Ludéřov s časem 15,18s, na 8.
místě SDH Drahanovice s časem
16,38s a na 9. mistě SDH Střížov
s časem 16,49 s.
Nejvýznamnější akcí měsíce května
2018 bylo Okrskové kolo v požárním
sportu, konané v sobotu 12.5.2018
tentokrát v Náměšti na Hané na hasičské dráze na koupališti za účasti Sborů
dobrovolných hasičů okrsku č. 5
Drahanovice, okrsku č. 6 Náměšť na
Hané a okrsku č. 21 Těšetice. Vyhodnocení každého okrsku probíhalo
zvlášť. V kategorii muži zvítězili
v našem okrsku hasiči z Ludéřova, na
2. místě skončili hasiči z Drahanovic a
na 3. místě hasiči ze Střížova. V kategorii ženy náš okrsek letos opět zastoupení neměl.
Okresní kolo v požárním sportu se
konalo v neděli dne 3. června 2018
v Olomouci na stadiónu Lokomotiva
Olomouc. Náš okrsek č. 5 Drahanovice
reprezentovali muži SDH Ludéřov – na
štafetě 4x100 m s časem 73,82 s skončili na 2. místě, požární útok vyhráli
s časem 30,87 s . Osudovým se stal běh
na 100 m s překážkami, kde se započítává 6 nejlepších časů jednotlivců. Br.
Tomáš Palička se zranil na bariéře,
skončil ve Fakultní nemocnici v Olomouci a bylo po nadějích. V celkovém
hodnocení hasiči z Ludéřova obsadili
3. místo za hasiči z Náměště na Hané a
Rozvadovic. Slabou náplastí může být
jen třetí místo v běhu na 100 m překážek br. Lukáše Navrátila s časem 20,02
s. Letos tedy naši hasiči nenavázali na
úspěchy z let 2016 a 2017, kdy okresní
kolo s přehledem vyhráli a postoupili
do krajského kola v požárním sportu.
SDH Střížov pořádal v sobotu
23.6.2018 po roční přestávce hasičskou pohárovou soutěž „O putovní
pohár sv. Martina“, patrona Střížova.
Soutěže se zúčastnila 4 soutěžící družstva v kategorii muži. Vše moderoval
DJ Mariánek, který zapojil do veselých
soutěží všechny přítomné děti.
Pohárovou soutěž vyhráli muži SDH
Ludéřov, na 2.místě skončili muži
SDH Drahanovice a na 3. místě muži
SDH Střížov.
Velmi významnou akcí v okrsku č. 5
Drahanovice byl 3. ročník noční hasičské soutěže „LUDRA Cup“, která se
konala na hasičském hřišti v Drahanovicích dne 28.7.2018. Tato soutěž

byla zařazena do seriálu soutěží
Olomoucké noční ligy, jejíž celkové
vyhodnocení proběhne dne 20.10.2018
v Kulturním domě v Ludéřově. Po
čtyřech nočních závodech ze sedmi
jsou hasiči z Ludéřova na průběžném
třetím místě ONL. Více o této megaakci píše ve svém článku starosta SDH
Ludéřov Ing. Pavel Navrátil mladší.
Nyní k činnosti zásahových jednotek:
Od dubnového vydání obecního
zpravodaje máme v našem okrsku č. 5
Drahanovice evidováno celkem 6 zásahů, 6 činností a jedno společné taktické
cvičení zásahových jednotek. Nejvíce
zasahovala zásahová jednotka z
Ludéřova, celkem 10x – dne 8.4.2018
zásahová jednotka na příkaz pana starosty obce odkláněla dopravu
v Drahanovicích na Nové při pokládání nové asfaltové vrstvy, dne 27.4.2018
ve večerních hodinách se nad Ludéřovem rozezněla siréna kvůli požáru
komínového tělesa u paní Navaříkové
v Ludéřově č.p. 21. Zásahová jednotka
z Ludéřova se na místo dostavila jako
první a proto, že na tento typ události
nemá patřičné vybavení, pouze zajistila, aby se požár nerozšířil na střešní
konstrukci. Následně se na místo
dostavily zásahové jednotky z Náměště na Hané a z Konice. Požár byl
bez větších škod zlikvidován. Dne
15.května 2018 zalévala zásahová
jednotka obecní zeleň v Ludéřově a
Kníničkách, 2.června 2018 likvidovala
ve Střížově vosí hnízdo, 4.července
2018 zalévala obecní zeleň v Ludéřově
a Kníničkách, vyčistila v rámci údržby
vodních zdrojů rybníček v Ludéřově
od žabinců, 7.července 2018 zasahovala při likvidaci vosího hnízda v Drahanovicích č.p. 203 u p. Jiřího Andrýska, 21.7.2018 likvidovala sršní
hnízdo v chatové oblasti ve Střížově
č.ev. 21 u paní Jany Bláhové. Následovala likvidace sršního hnízda dne
25.7.2018 u našeho hasičského bratra
Pavla Smékala v Ludéřově č.p. 64 a týž
den likvidace dvou vosích hnízd

Likvidace obtížného hmyzu
- chatová oblast Střížov
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v Těšeticích pro obec Těšetice. Zatím
poslední zásah na likvidaci vosího
hnízda se konal 1.8.2018 v Drahanovicích č.p. 99 u pana Sloupského.
Zásahové jednotky SDH Drahanovice
a SDH Střížov měly po jedné činnosti,
spočívající v měsíci červnu v zalévání
obecní zeleně. Naše zásahové jednotky
v letošním roce vyjížděly již celkem
15x. Z toho zásahová jednotka z Ludéřova 12x, zásahová jednotka z Drahanovic 2x a zásahová jednotka ze
Střížova 1x. K tomu je ještě třeba
připočíst společné taktické cvičení
všech 3 našich zásahových jednotek,
které se konalo dne 21.7.2018 v 17,00
hodin v rámci oslavy 110 let postavení
pomníku Svatopluka Čecha na Příhoně
nad Ludéřovem. Spočívalo v dálkovém
vedení vody ze střížovského rybníka
na Příhon v délce 750 m. Kromě
zpestření programu oslavy taktické
cvičení našich zásahových jednotek
prověřilo síly, zdroje, komunikaci
mezi zásahovými jednotkami a dovednosti při přípravě na dálkové vedení
vody např. při možném požáru lesa
nebo odčerpávání vody po bleskových
povodních.

Příprava dálkového vedení nad Srřížovem

V rámci odborné přípravy se ve dnech
20.-21.4.2018 velitel zásahové jednotky z Ludéřova Lukáš Navrátil zúčastnil kurzu „Technik ochrany obyvatelstva“. První den na byla na programu
teorie na stanici HZS Olomouc, druhý
den už praxe ve skladu HZS Olomouckého kraje v Hamrech. Kurz byl
završen úspěšně složenou písemnou
zkouškou. Dále se dne 29.4.2018
celkem 8 členů JPO Ludéřov zúčastnilo školení „Základy lezeckých technik
a práce ve výškách“ na centrální stanici
HZS v Olomouci. Pod dozorem zkušených instruktorů se všichni zdokonalili
ve vytváření uzlů, sebe-jištění na laně i
slaňování. Z důvodu nedostatku řidičů
zásahového automobilu LIAZ-Škoda
706 RTHP CAS absolvovali 2 členové
zásahové jednotky Drahanovice autoškolu, další člen zásahové jednotky
s řidičským oprávněním skupiny C
ještě letos přibude a tím bude rozšířena
akceschopnost naší drahanovské zásahové jednotky. Dále mají drahanovští hasiči naplánováno školení strojníků. V průběhu měsíců července a
srpna probíhalo dovybavení zásaho-
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vých jednotek z Drahanovic, Ludéřova
a Střížova. Obec Drahanovice obdržela
na dovybavení všech tří svých zásahových jednotek dotaci od Olomouckého kraje v celkové výši 104.700,-Kč.
Dotace byla použita na nákup osobních
ochranných prostředků, požárních
hadic a armatur s příslušenstvím.
Ještě se v krátkosti zmíním o činnosti
v jednotlivých Sborech :
SDH Drahanovice uspořádal v krásném prostředí zahrady Galerie U Kalicha v Drahanovicích dne 28.4.
2018 stavění májky a dne 26.5.2018
její kácení s tradičními vynikajícími
bramboráky a dalším bohatým občerstvením. Sbor se pečlivě připravoval
na svou letošní největší akci – oslavu
80 let založení SDH Drahanovice
s žehnáním nového hasičského praporu, která je plánována na 25.srpna
2018. Brigády letos na jaře a v létě byly
zaměřeny na úklid pokácených stromů
v p a r čí k u u p o m n í k u p a d lý ch
v Drahanovicích, úklid hasičské zbrojnice, kácení a svoz stromu na májku,
sběr železného šrotu, příprava na akce
stavění a kácení májky, údržbu a zvelebování areálu za kapličkou, údržbu
výstroje a výzbroje, postavení plechové garáže v areálu za kapličkou na
uskladnění technického zázemí – posezení, požární nádrže, apod.
Družstvo mladých hasičů SDH Drahanovice pod vedením Bc. Silvie Šmídové slavilo v kategorii starších největší
úspěch hned na začátku soutěžní
sezóny, když vyhrálo ve své kategorii
JUNIOR Cup v Ludéřově, který se
konal v rámci oslavy patrona hasičů sv.
Floriána. Ze svého úspěchu měli
drahanovští mladí hasiči obrovskou
radost a odvezli si putovní pohár.
V průběhu jarní sezóny se družstvo
mladých hasičů z Drahanovic, kategorie mladších pravidelně zúčastňovalo soutěží Ligy mladých hasičů olomouckého okresu, kde většinou skončilo uprostřed startovního pole. Dětem
byly pořízeny nové savice a koš, tak
doufejme, že to bude jejich hnacím
motorem a v další sezóně se posunou o
kousek dál. Koncem měsíce srpna je
plánováno tradiční stanování pro
mladé hasiče, tentokrát trochu v jiném
duchu než loni, více turistickém.
Soutěžní družstvo mužů absolvovalo
všechny pořádané soutěže v rámci
našeho okrsku a rovněž okrskové kolo
soutěže v Náměšti na Hané.
Hasiči ze Střížova provedli v měsíci
dubnu sběr starého železa, a zároveň
vytřídili kovový odpad z obcí organizovaného svozu velkoobjemového
odpadu. V tomto měsíci rovněž zapra-
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covali na areálu za Kulturním domem,
namontovali lavičky a uklidili prostory
kolem „Domečku“. Také uklízeli v garáži a Hasičské zbrojnici, vytřídili
nepotřebný materiál a připravili hasičkou Avii na STK. Dne 12. května 2018
se členové SDH Střížov a se sborem
spolupracující občané Střížova zúčastnili velmi pěkné akce. Ze zájezdu do
vinařství Blučina u Brna s ochutnávkou škály výtečných vín si odvezli
pěkné zážitky. Sbor dále připravil XIX.
ročník hasičské soutěže „O putovní
pohár sv. Martina“, která se konala dne
23.června 2018. Další letní osvědčenou akcí bylo pořádání již tradiční Gril
párty dne 4.8.2018 s odpoledním
doprovodem DJ Mariánka a večerní
taneční zábavou se skupinou L.I.F.
Mladí hasiči ze Střížova také vůbec
nezaháleli. Zabojovali v soutěžích
Ratajsky soke a na pohárovkách
mladých hasičů v Ludéřově a Těšeticích. Pomáhali při přípravě akcí
sboru a pravidelně se starají o svou
výstroj a výzbroj. Všechny střížovské
mladé hasiče zaujala a poučila návštěva včelína starosty okrsku s poutavým
výkladem o významu včely medonosné pro společnost a ukázkou různých
včelařských činností. Soutěžní družstvo mužů absolvovalo všechny pořádané soutěže v rámci našeho okrsku,
okrskové kolo soutěže v Náměšti na
Hané a noční soutěž v Náměšti na
Hané dne 4.8.2018.
Členové SDH Lhota pod Kosířem se
dne 21.4.2018 zapojili do účasti na
sběru nebezpečného odpadu, který
pořádala Obec Drahanovice a dne
28.4.2018 uspořádali sběr železného
šrotu. 4.5.2018 SDH Lhota zapůjčil do
Ludéřova požární čerpadlo PS 12 na
zajištění dětské soutěže JUNIOR Cup.
Dne 5.5.2018 se členové Sboru zúčastnili Oslavy patrona hasičů sv. Floriána
v Ludéřově, včetně tradičního průvodu
z Kníniček do Ludéřova. Ještě ten den
vypomáhali v hospůdce na Lhotě.
Společně oslavili životní jubilea br.
Petra Vláčela a sestry Lenky Vláčelové. Ve dnech 11.5.–12.5.2018 zajišťovali občerstvení u příležitosti lhoteckých hodů. Nechyběly pečené makrely, dobroty z udírny a párky v rohlíku
pro návštěvníky této tradiční akce.
Významnou akcí na Lhotě byl dne
14.7.2017 v pořadí již 4. ročník
pivních slavností minipivovaru Kosíř.
Byla to velmi zajímavá kulturní akce,
na které se lhotečtí hasiči podíleli
především v zajištění části občerstvení
pro návštěvníky této akce. Pekli makrely a zajišťovali protipožární hlídku.
Členské valné hromady se letos
konaly celkem 3. Brigády byly
zaměřeny na kuchání makrel, které se
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pekly celkem 3x, dále přípravě na
lhotecké hody, úklid palivového dřeva,
úklid prostor hasičské zbrojnice,
přípravě na pivovarské slavnosti.
Dětský den Sbor letos neorganizoval,
ale zato přispěl 16 ks balíčků pro
lhotecké děti.
Hasiči z Ludéřova pořádali v sobotu
5. května 2018 tradiční oslavu patrona
hasičů sv. Floriána s následným
II.ročníkem dětské hasičské soutěže
JUNIOR Cup a odpoledne XXII. ročníkem oblíbené hasičské soutěže „O
putovní pohár sv. Floriána“, patrona
hasičů. Delegace hasičů z Ludéřova se
zúčastnila dne 6. května 2018 oslavy
svátku sv. Floriána v bratrském
Pěnčíně a hodové mše svaté v kapli sv.
Floriána v Loučanech dne 15. května
2018. Dne 28.7.2018 se delegace
ludéřovských hasičů zúčastnila oslavy
125-tého výročí založení SDH Laškov,
spojené s žehnáním hasičského
dopravního automobilu a hasičské
stříkačky SDH Laškov. Týž den večer
Sbor pořádal III.ročník noční soutěže
LUDRA CUP, za účasti celkem 59-ti
soutěžících družstev, z toho bylo 36
družstev mužů a 23 družstev žen.
Soutěž se konala na hasičském hřišti za
kapličkou v Drahanovicích a byla
zařazena do seriálu soutěží Olomoucké
noční ligy. Mladí hasiči SDH Ludéřov
pod vedením br. Tomáše Sklenáka se
řadí mezi nejlepší týmy v okrese
Olomouc. Pravidelný trénink se vyplatil a během jarního kola Ligy MH se
mladým hasičům z Ludéřova podařilo
vystoupat po prvotních problémech na
průběžné 4. místo ze 44 soutěžících
kolektivů v mladší kate-gorii a na 13.
místo ze 37 soutěžících kolektivů
v kategorii starší. Zatím největším
úspěchem pro naše mladé hasiče byl
závod ligy MH v Mezicích, kde v kategorii mladší skončili mladí hasiči
z Ludéřova na krásném 3. místě s časem 16:32 s. V červnu se ludéřovští
mladí hasiči zúčastnili exkurze ve
včelíně starosty okrsku s poutavým
výkladem o významu včely medonosné pro společnost a ukázkou různých
včelařských činností. Hned v první dny
prázdnin odjeli naši mladí hasiči z Ludéřova na víkendové soustředění do
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rekreačního zařízení Krajina Duše na
Lhotě pod Kosířem, kde strávili nádherný víkend během kterého si procvičili různé dovednosti hasičiny a
také pořádali výlety. Při pochodu na
Velký Kosíř plnili různé úkoly a na
vrcholu je čekal závod na rozhlednu na
čas. Z rozhledny pokračovali pěšky do
Drahanovic podpořit naše mladé
členky, které v rámci oslav založení TJ
Sokol Drahanovice vystupovaly na
místním fotbalovém hřišti jako mažoretky. Nedělní výlet na hrad Bouzov
byl také velmi zajímavý, na zpáteční
cestě stihli mladí hasiči ještě navštívit
Trojského koně a zahrát si člověče
nezlob se v obřích rozměrech, kdy
figurky představovali sami ludéřovští
mladí hasiči.
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váděli údržbu areálu ve Vale, zalévání
obecní zeleně v období sucha, údržbu
výzbroje a výstroje, údržbu vodních
zdrojů a.j.
Na termín 23.8.-25.8.2018 plánuje
SDH Ludéřov pro své členy víkendový
pobyt v kempu na Plumlově. Soutěžní
družstvo mužů absolvovalo všechny
pořádané soutěže v rámci našeho
okrsku, okrskové kolo soutěže v Náměšti na Hané, okresní kolo v požárním sportu v Olomouci, pravidelně
se zúčastňuje soutěží Hanácké extraligy, Velké ceny Prostějovska a Olomoucké noční ligy.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych vás
všechny srdečně pozval na akce, které
budou v nadcházejícím období naše
Sbory dobrovolných hasičů v okrsku
č.5 Drahanovice pořádat:
· V sobotu 25. srpna 2018 pořádá
SDH Drahanovice oslavu 80 let
založení SDH Drahanovice s žehnáním
nového hasičského praporu.

Z výletu na Bouzov

Poděkování patří nejen br. Tomáši
Sklenákovi, ale také všem rodičům,
kteří se podíleli na organizaci víkendového soustředění a také panu Zvolánkovi ze Lhoty za zapůjčení krásného
prostředí, kde mohli ludéřovští mladí
hasiči strávit báječný víkend.
Brigády Sboru byly zaměřeny na na
úklid pokácených stromů v parčíku u
pomníku padlých v Drahanovicích,
sběr železa, řezání dřeva, sběr elektroodpadu v rámci akce „Recyklujte s hasiči“, úklid především plastového
odpadu dne 14.4.2018 v okolí Ludéřova v rámci celostátní akce „Ukliďme
Česko“. Dále ludéřovští hasiči pro-

LUDRA CUP 2018 z pohledu pořadatele
Na 3 řádky nelze jednoduše shrnout letošní LUDRA Cup,
tedy přesněji řečeno noční soutěž v požárním útoku, zařazenou do seriálu Olomoucké noční ligy. Po úporném 3 denním
chystání, probdělé sobotní noci a nedělním úklidu, Vám
s radostí oznámujeme, že LUDRA Cup 2018 je za námi! Je
to až neskutečné, letos jsme zde pokořili rekord v počtu
družstev Olomoucké noční ligy, který dosud držely
Kožušany z loňského roku. Začněme s výsledky. Letos se

· V sobotu 1. září 2018 pořádá SDH
Ludéřov „Veteránský den“. Dopoledne
budou v areálu ve Vale k vidění nejrůznější typy mopedů tzv. „kozidechy“.
Následovat bude projížďka těchto
historických strojů z Ludéřova k Černé
věži v Drahanovicích a zpět. Poté
proběhne 8. ročník oblíbené soutěže
„O pohár kozího vzdechu“. Po ukončení soutěže veteránských strojů bude
ve 13 hodin odstartován již 8. ročník
oblíbené hasičské soutěže veteránů
s požárními čerpadly PS 8 „O putovní
pohár veteránů SDH Ludéřov“.
Do nadcházejícího vytouženého podzimního období, zbaveného extrémního sucha a tropických teplot vám všem
přeji za naše hasiče z okrsku č. 5
Drahanovice příjemnou zábavu na
výše uvedených akcích a těším se na
setkání s vámi.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice
a radní obce Drahanovice
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v mužské kategorii nejvíc zadařilo klukům z "X" TEAMu
Olešnice, kteří vybojovali 1. místo jedinou čtrnáctkou soutěže, konkrétně 14:70 s. (levý proudař měl přitom nejrychlejší sestřik večera 14:48s). Stříbrní byli kluci z Ne-mile,
třetí příčku si vybojovala Cholina, která posledním útokem
předběhla "domácí" muže z Ludéřova a odsunula je na bramborovou pozici. V kategorii žen se oproti loňskému roku
velký převrat nekonal. Zvítězily opět ženy z Pěnčína,
s časem 18,78 s. Stříbro braly holky z Bílovic B a bronz
Nemile. Nejrychlejší sestřik u žen měl hodnotu 18,00 s u žen
z Krasic. Někteří závodníci tvrdili, že naše terče byly ty
nejtěžší, na které letos běželi. Polemizování nechme stranou. Ať tak či tak, bereme toto tvrzení jako pochvalu. Na
ligových závodech nemají terče, na které stačí ukázat a ony
spadnou, co dělat. Zde se teprve ukazuje um proudařů a
muži z Olešnice to zde předvedli v plné kráse - sraženo
prakticky první vodou na obou proudech!
I přes naši snahu co nejvíce osvětlit trať směrem k bezpečnosti, jsme mohli být svědky několika kotrmelců.
Nejhůře dopadla proudařka z Dolních Studének, která
uprpěla zranění v obličeji. Slečnu si odvezla za upřímného
aplausu soutěžních družstev Rychlá zdravotnická záchranná
služba a pokračovalo se dál. Přejeme brzké uzdravení!
Rázem byla soutěž v půlhodinovém skluzu. I přesto, že
příprava družstev na základně byla zkrácena na 3 minuty a
požární útoky odsýpaly závratnou rychlostí, zakončili jsme
soutěž vyhlášením vítězů zhruba kolem 4. hodiny ranní.
Někteří z nás ještě uklidili co se dalo a v 6:00 zalehli do
spacáků i ti největší opozdilci. To už dávno slunce svítilo a
kolem poledne započaly úklidové práce.
Celkem 59 zúčastněných soutěžních družstev je opravdu
nemalé číslo a jsme upřímně rádi, že se nejen družstvům, ale
i Vám divákům "u nás" líbí. Toto je ten správný motor, který
nás pohání dopředu a ani chystání celodenní akce

Kozidechem
na Svatý Hostýn
Možná si teď někteří z vás v reakci
na úvodní titulek tohoto příspěvku
poklepete na čelo a někteří si budete
myslet, že si z vás dělám srandu. Není
tomu tak. Opak je pravdou. Dne 16.
června 2018 se několik nadšenců
z Drahanovic a okolí zúčastnilo V. pouti klubů a přátel historických vozidel,
kterou pořádala Federace klubů historických vozidel ČR a která byla
oficiálně zařazena do akcí Poháru
Federace klubů historických vozidel
ČR 2018. Z celkového počtu 6 ks
zúčastněných kozidechů na této akci
Drahanovice a okolí dodaly celkem 5
těchto krásných historických strojů,
které byly právem účastníky Veteránské poutě obdivovány. Z Drahanovic vyjeli Ing. František Navrátil a
Petr Skopal, z Přemyslovic Jan
Koňařík a z Ludéřova Antonín Navrátil
a moje maličkost. Ale nepředbíhejme.
Přípravě na tuto „poutní kozidechovou
výpravu“ byla věnována maximální
pozornost, což dokazuje skutečnost, že
naši přední mechanici Tonda Navrátil a
Honza Koňařík ladili některé kozidechy před poutní cestou zhruba do třetí
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v Ludéřově (Oslavy svátku sv. Floriána), nejsou zdaleka tak
vyčerpávající jako právě LUDRA Cup. Na ploše 150x60m
byla za pouhé 3 roky vybudována regionální sportovní událost, která si získala své příznivce a v tuto chvíli již přesahuje hranice okresu. Samozřejmě bez podpory Obce
Drahanovice, Olomouckého kraje, sponzorů, Olomoucké
noční ligy a také hasičů z Drahanovic, kteří nám vždy
vyjdou vstříc a zapůjčí areál, by to nešlo. Zajistit adekvátní
ceny pro soutěžící družstva tak, aby bylo o co bojovat, je na
každé sportovní akci základ úspěchu a jde to ruku v ruce
s kvalitou zázemí a sportoviště. Doufám, že jste si tuto akci
vychutnali a přitom nasáli atmosféru v dnešní době již plnohodnotného sportu. Tak jako jsme před 10 lety jezdili za
kvalitními výkony minimálně několik desítek kilometrů
daleko, dnes stačí doslova přeskočit branku. Díky Všem,
kteří nás neváhali navštívit a s jistotou slibuji, že 4.ročník
LUDRA Cupu 2019 bude zase o něco atraktivnější!

hodiny ranní. Na cestu dlouhou 72 km
jsme vyrazili o půl osmé ráno.
V Rokytnici u Přerova nás po hodině a
půl cesty čekalo občerstvení a drobný
odpočinek u naší bývalé občanky
Esterky Mrázkové. Poté jsme se vydali
na nejnáročnější část cesty. Poslední 3
km do Hostýnských vrchů docházel
našim kozidechům dech. Chvílemi
jsme je museli do kopců i tlačit. Ale vše
dopadlo dobře, zaparkovali jsme je u
baziliky Panny Marie Svatohostýnské
a tak akorát jsme stihli v 11,30 hodin
Hlavní poutní mši svatou, kterou
celebroval P. Ing. Jiří Šolc, SJ. Po slavnostní mši svaté a drobném občerstvení jsme nakoupili Svatohostýnské
oplatky, načepovali pravou Svatohostýnskou vodu a po slavnostním
žehnání a posvěcení historických vozidel včetně našich kozidechů, jsme se z
této krásné akce vraceli domů. Naší
zastávkou na drobný odpočinek byla
opět Rokytnice u Přerova, kde jsme
tentokrát navštívili místního duchovního správce P. Tomáše Klíče, ThLic.,
který do roku 2014 vykonával administrátora farnosti Senice na Hané.
Zpáteční cesta nám připravila opět
nezapomenutelné zážitky kochání se
přírodou. V některých hanáckých místech vlivem letošního divokého jarního

Ing. Pavel Navrátil ml.
Starosta SDH Ludéřov

Nástup soutěžících družstev

počasí i pomalu žloutly a dozrávaly
lány zemědělských plodin. Ve všech
obcích i městečkách se na nás radary
jen smály, protože naše nejvyšší rychlost se ani náhodou nepřiblížila maximální povolené rychlosti 50 km/hod.
Domů jsme se všichni vrátili ve zdraví
a plni zážitků z této zajímavé akce. Ani
veteránské stroje nás ne-zradily.
Všechny kozidechy, které se letošní
poutě na Svatý Hostýn zú-častnily a
ještě řada dalších bude k vi-dění v
dopoledním programu v pořadí již 8.
ročníku Veteránského dne, který se
uskuteční v Ludéřově v sobotu dne 1.
září 2018. Přijměte mé srdečné pozvání na tuto zajímavou akci.
Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Účastníci pouti na Svatý Hostýn
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Jak správně definovat obtížný
a nebezpečný hmyz
V reakci na nabídku velitele zásahové jednotky SDH
Ludéřov ( jejíž jsem řadu let členem) k likvidaci obtížného a
nebezpečného hmyzu vám chci položit jednu zásadní otázku. Víte vůbec, co je to obtížný a nebezpečný hmyz? Mnozí
z vás se teď dozajista pozastaví nad tím, co je to za pitomou
otázku. Avšak v přírodě v rámci její přirozené rovnováhy
platí trochu jiná pravidla. Určitý druh hmyzu se nedá přesně
zaškatulkovat na jedné straně pro člověka jako užitečný a na
druhé jako škodlivý. Zhruba někdy v roce 2007 jsem stál u
zrodu specializace ludéřovské zásahové jednotky na likvidaci obtížného a nebezpečného hmyzu. Vždycky mi jako
desítky let aktivnímu včelaři doslova rvalo srdce, když jsem
u našich spoluobčanů likvidoval v jejich domech, dvorech a
zahradách včelí roje. Ale nebylo zbytí. Po sametové revoluci se k nám začaly dovážet nekvalitní medy především z
Jižní Ameriky, které obsahovaly spory původce moru včelího plodu bakterie Paenibacillus larvae larvae. Tyto spory
přežívají v půdě několik desítek let a jsou vysoce odolné i
proti třeskutému mrazu. Důsledkem toho došlo k zamoření
včelstev touto nebezpečnou nemocí. Nejvíce bylo postiženo
Olomoucko. Sám jsem v roce 1995 musel všech svých 6
včelstev i s úly spálit a následující 4 roky jsem vůbec nevčelařil. Státní veterinární správa vydala přísná pravidla, která
měla ve svém důsledku sloužit k utlumení této nebezpečné
nákazy. Proto se včelí roje již řadu let nesbírají, ale likvidují,
neboť při doletu včel 3-5 km nelze přesně určit, z kterého
stanoviště ten který včelí roj pochází. O užitečnosti včely
medonosné není třeba polemizovat. Kromě tradičních včelích produktů – medu, pylu, včelího vosku a propolisu je tu

Naši významní rodáci (2.díl)
Jan Řehoř
V dnešním díle o významných rodácích obce Drahanovice si připomeneme s blížícím se stým výročím založení
Československé republiky osudy obyčejného člověka, který
ač podstatnou část svého života prožil mimo naši republiku,
přijel bojovat za svobodu Československa proti fašistické
okupaci do Anglie, kde se stal palubním střelcem 311. bombardovací perutě RAF. Touto významnou osobností, na
kterou dnes vzpomeneme, byl rodák z Drahanovic Jan
Řehoř (*1905 - +1964). Pocházel z velmi chudých poměrů,
v rodných Drahanovicích vychodil obecnou školu a začal se
učit elektrikářem v místním cukrovaru. Poté odešel do
Prahy k firmě Křižík, kde se doučil. Oženil se s dcerou hostinského a řezníka Josefa Koubka z Pnětluk u Loun. Po
narození dcery Mileny v roce 1927 dostal nabídku pracovat
v severoafrickém Tunisu. Poněvadž byl dobrodružné povahy, odjel i s rodinou do Afriky. Manželka se těsně po záboru
Československa v roce 1938 vrátila zpět do vlasti, kde se jí
v listopadu 1938 narodil syn Jan. Avšak Jan Řehoř zůstal
v Africe, dostal se do Angoly, tehdejší portugalské kolonie.
Sehnal tam práci u belgické důlní společnosti Union Minier
Haut Katanga jako elektrikář v tehdejší provincii bývalého
Belgického Konga, dnešní Zaire. Manželství se Janovi
rozpadlo a v roce 1939 bylo prostřednictvím švýcarského
konzulátu rozvedeno. Začátkem II.světové války se Jan
Řehoř dobrovolně přihlásil do armády, tvořící se ve Francii.
Za své peníze se vydal přes Kinghasu a Brazaville do
Evropy. Prošel cizineckou legií a nakonec byl zařazen do
nově se tvořící československé zahraniční armády v Agde.
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jejich nezastupitelná funkce při opylování hmyzosnubných
rostlin. Ale co vosy a sršni? Tito hmyzí tvorové přece nic
neopylují a neposkytují žádný člověku prospěšný produkt
tak jako včela medonosná! A přece to tak úplně není pravda.
Vosy staví v přírodě svá hnízda především v zemi v lesích,
podél břehů vod a cest a v dutinách stromů nad zemí, sršni v
dutinách stromů převážně v doubravách, lužních lesích, v
parcích. Vosy a sršni se liší jen velikostí, zbarvení mají
žlutočerné. Oproti včelímu úlu, ve kterém žije v průběhu
roku od 10000 do 80000 včel je vosí a sršní kolonie daleko
méně početnější, obvykle se v těchto hnízdech pohybuje
maximálně 1500-2000 jedinců. Vosy se živí převážně nektarem, pochutnají si také na sladkém ovoci nebo limonádě.
Proto nejsou u člověka oblíbené. Na druhé straně vosí larvy
jsou velice dravé, pro jejich zdárný vývoj jim každý den
vosy dělnice opatřují potravu z much a drobného hmyzu,
který usmrcují svými kusadly, případně žihadlem. Podobně
je to i u sršňů, dospělci se živí nektarem, sladkou šťávou z
ovoce a mízy stromů. Sršní larvy jsou krmeny mouchami,
můrami, pavoukovci, vážkami ale také i vosami a včelami.
Z výše uvedených důvodů bychom měli vždy zvažovat,
jestli je nutné vosí a sršní hnízda likvidovat. Pokud vás
budou, milí občané ve vašich domech, dvorcích a zahradách
tito hmyzí tvorové bezprostředně ohrožovat, pak není co
řešit. V těchto případech volejte zásahovou jednotku z
Ludéřova. Vaše zdraví a životy jsou na prvním místě. V
odlehlých koutech vašich zahrad a v přírodě však nechte
prosím vosí a sršní hnízda na pokoji, raději se jim vyhněte.
Svým rozumným přístupem tak rozhodně podpoříte biologickou
rovnováhu
v přírodě.
Ing. Pavel Navrátil
radní obce Drahanovice

Po krátkém výcviku byl přidělen k dělostřelectvu a zúčastnil
se bojů na řece Marně. Po kapitulaci Francie odplul spolu
s dalšími vojáky egyptskou lodí do Anglie. Tam se přihlásil
do řad letců královské RAF, prošel výcvikem palubního
střelce. Zúčastnil se s 311.bombardovací perutí řady náletů
na Německo a Biskajský záliv. Vzhledem k tomu, že měl
nalétáno přes 200 hodin, naskytla se mu v roce 1943 možnost vrátit se zpět do Konga. Později odjel se svou druhou
ženou Winifred Forster a dcerou Naďou zpět do Afriky, do
Élisabethville, dnešní Lumum-bashi, kde opět pracoval u
společnosti Union Minier Haut Katanga. V roce 1947 se s
rodinou vrátil zpět do Evropy a usadil se v Anglii. Celá
rodina se vydala už i se synem Derekem vlakem přes
Německo, kde mohli v průběhu cesty sledovat obnovu měst
zničených spojeneckým bombardováním za II.světové války, až do Československa, do rodných Drahanovic. Zde
prožili krásné 2 měsíce, Jan se zde setkal i se svými dvěma
dětmi z prvního manželství. Natrvalo se Janova rodina usadila v přímořském Blackpoolu v Anglii, rodišti své druhé
ženy. Po její smrti se Janovi zastesklo po vlasti a v roce 1963
se rozhodl k návratu. Do konce svého života žil se svou
dcerou z prvního manželství Milenou v Plzni, kde zemřel
v polovině roku 1964 na následky prodělaných tropických
chorob ve věku 59 let. Za svou válečnou činnost Jan Řehoř
obdržel tato vyznamenání: Československý válečný kříž
1939-45, medaili Za chrabrost, medaili Za zásluhy
II.stupně, Star 39-45, Atlantic Star, Air Clasp a Defence
Medal.
Ve spolupráci s paní Zdenkou Žákovou
Ing. Pavel Navrátil,
radní obce Drahanovice

Srpen 2018

Strana 19

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Hektické jaro v TJ Sokol Drahanovice
Vážení spoluobčané,
s příchodem příznivých dnů pokračovala výstavba pódia místo původního plechového „hudebního pavilonu“.
Na tuto akci jsme obdrželi v loňském
roce dotaci od Obce Drahanovice ve
výši 200.000,- Kč. Dokončení směřovalo k oslavám 55. let kopané v Drahanovicích. Zhruba stejnou částku
jsme vynaložili z vlastních prostředků,
stavělo se z 95% brigádnicky. Přesto
chybí ještě některé finální práce, které
se budeme snažit dokončit v co nejkratší době.

Nové pódium

Přestože jsme měli plnou hlavu
budování areálu, nezapomínali jsme
ani na sportovní činnost. Rozehrané
soutěže ročníku 2017/2018 pokračovaly svojí jarní částí. Nejlépe si vedla
přípravka, když po sérii turnajů skončila na krásném 3. místě v olomouckém okrese z 19 mužstev této věkové
kategorie. Zde patří dík za práci Markovi Brhelovi a Alexandru Hekrlovi,
kteří za pomoci rodičů malých fotbalistů přípravku vedli. Zúčastnili se i
několika turnajů např. v Olšanech
s mezinárodní účastí, kde skončili na 7.
místě. Spojené družstvo dorostenců
Drahanovice–Náměšť na Hané hrálo
okresní přebor a skončilo na 11. místě
ze 13 účastníků se ziskem 15 bodů.
Naši muži pokračovali ve střídavých
výkonech a soutěží propluli ve středu
tabulky (9.místo, 40 bodů). V jarní
části nám chyběl Michal Prucek, který
přestoupil do Lutína. V následující
sezóně budeme hrát na domácím hřišti

Drahanovice - Sigi team

tyto zápasy: 2.9. Lužice, 16.9. Horka n.
M., 30.9. Příkazy, 14.10. Babice,
28.10. Přáslavice. Přijďte naše mužstvo povzbudit nejen na domácí hřiště,
ale i venkovní utkání (termín a čas
bude oznámen v obecním rozhlase).
Malou generálkou na oslavy založení kopané byl Dětský den „Pohádková
věž i ves“ s tradičním „Atletickým
trojbojem – Memoriál Josefa Chytila“.
Na akci jsme dostali dotaci Krajského
úřadu olomouckého kraje a tak všichni
účastníci byli odměněni medailemi i
malým pohoštěním. Akce byla doplněna skákacími hrady, diskotékou, tombolou a dalšími atrakcemi.
Na 30.června 2018 jsme naplánovali „Oslavy 55.výročí od založení fotbalového oddílu v Drahanovicích“.
I když jsme na programu pracovali
téměř rok, museli jsme jej několikrát
změnit. Přesto věřím, že všichni kdo se
oslav zúčastnili byli nadmíru spokojeni. Hlavním sponzorem akce byl
Pivovar Litovel. Od 9.30 sehrála naše
přípravka 3.“poločasy“ s mužstvem
Olšan, od 11.00 sehráli dorostenci
zápas s družstvem Slatinice-Lutín. Od
13.30 bylo zahájeno výkopem novopečené nevěsty Kateřiny Švancarové
hlavní utkání dne Drahanovice – Sigi
team. V družstvu hostí nastoupila sama
slavná jména – Horst Siegl, Láďa
Vízek, Jiří Novotný, Zdeněk Svoboda,
Václav Koloušek, Jaromír Blažek, Jan
Berger, Marek Heinz, Vlastimil Vidlička, Tomáš Skuhravý doplnění
Jaroslavem Bednářem (hokejista),
Janem Klímou (futsalový reprezentační brankář), Jiřím Šmicrem (syn Ládi
Šmicra a vnuk L. Vízka) a Horstem
Sieglem ml. První poločas vyhráli naši
5:0 a druhý prohráli 0:6. Po skončení
utkání následovala autogramiáda, ale
to již koncertovala dechová hudba
pana Pavlíčka a vystupovaly mažoretky z Drahanovic pod vedením Alenky
Barcalové. Od 19.00 vystoupila skupina PERSEUS a od 21.00 zakončila
program zábava se skupinou SAX.

Vystoupení mažoretek z Drahanovic

Součástí oslav byla i výstavka dobových dokumentů, kronik a fotoalb.
Celý ráz oslav byl důstojnou oslavou a
připomenutím historie drahanovické
kopané. Členům našeho oddílu, kteří
se podíleli na činnosti v letech 1963 –
1965 byli předány upomínkové předměty. Jedná se o tyto bývalé fotbalisty:
Petra Coufala, Zdeňka Kopa, Josefa
Koukala, Jiřího Dašku, Františka Vydržela, Antonína Tomečka, Jindřicha
Paličku, Jana Romana, Josefa Štencla,
Miloše Brhela.
V rámci hodových akcí v Drahanovicích proběhl turnaj mužů. Tentokrát se nám podařilo zajistit mužstva
z nejbližšího okolí - Náměšť, Slatinice
a Těšetice. Turnaj jsme pořádali v sobotu, což nebylo nejšťastnější rozhodnutí. Návštěvnost byla citelně slabší než v jiných letech. V prvním utkání
Drahanovice – Těšetice naši soupeře
porazili 6:2 a postoupili do finále. Ve
druhém utkání Slatinice porazily
Náměšť a tak se staly naším soupeřem
ve finále. V zápase o 3.místo zvítězila
Náměšť nad Těšeticemi. Finále skončilo 2:2 a rozhodnout museli pokutové
kopy. Po první sérii na 5 pokutových
kopů byl stav 4:4. Rozhodnutí na sebe
vzal Mira Bartl, který sám kopal další
tří penalty a ta třetí rozhodla o vítězství
našeho mužstva.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na všech těchto
akcích.
Za TJ Sokol, Jaromír Ostrý

Přípravky Drahanovice - Olšany
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Pěstitelská pálenice U Jadrníčků
v Náměšti na Hané
oznamuje pěstitelům,
že přijímá objednávky na pálení
pro sezónu 2018 – 2019.
Nyní můžete pálit
až 650 litrů najednou.

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