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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jako nově
zvolený starosta obce na období
2018–2022 v tomto předvánočním čase
pozdravil.
O Vaše hlasy do zastupitelstva obce
Drahanovice jsme se ucházeli 5. a 6.
října 2018.
Pro tyto komunální volby byly sestaveny čtyři kandidátky:
1. DRAHANOVICE – OBEC NOVÉ
GENERACE

2. KDU – ČSL
3. SNK "PRO OBEC"
4. Sdružení pol. str. KSČM a NK
Voleb se v naší obci zúčastnilo 808
voličů z celkem 1402 zapsaných voličů
v seznamu. Vyjádřeno v procentech
byla volební účast 57,63 %. A takto se
rozdělily mandáty:
DRAHANOVICE – OBEC NOVÉ
GENERACE: 3 mandáty
Ing. Pavel Navrátil ml., Mgr. Roman
Paulo, Dušan Černohous

KDU – ČSL: 4 mandáty
Ing. Pavel Navrátil st., Ing. Leoš Hausknecht, Mgr. Alois Švancara, Martin
Reš, Dis.
SNK "PRO OBEC": 6 mandátů
Tomáš Kröner, Mgr. Iva Psotová, Ivo
Richter, Martin Černý, Libor Čajan,
Renáta Malá
Sdružení pol. str. KSČM a NK:
2 mandáty
Ing. František Faltýnek, Miroslav
Navrátil.

Po takovémto výsledku, kde žádná z volených stran nezískala většinu hlasů, začala probíhat povolební vyjednávání.Výsledkem těchto vyjednávání bylo podepsání koaliční dohody mezi zastupiteli SNK DRAHANOVICE – OBEC
NOVÉ GENERACE, KDU – ČSL, SNK - "PRO OBEC".
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 25.10.2018 všichni zvolení kandidáti složili zákonem předepsaný slib a byla
zvolena rada obce v tomto složení:

uvolněný starosta
Tomáš Kröner

uvolněný místostarosta
Ing. Pavel Navrátil st.

neuvolněná radní
Mgr. Iva Psotová

neuvolněný radní
Libor Čajan

neuvolněný radní
Ing. Pavel Navrátil ml.

Dále byli zvoleni předsedové výborů:
finančního p. Ivo Richter a kontrolního
p. Ing. Leoš Hausknecht.
Vážení spoluobčané, plně si uvědomuji vážnost situace, kdy mi při zvolení starostou obce byla svěřena hodnota
majetku obce Drahanovice za bezmála
296.000.000,- Kč a se stavem na bankovních účtech za cca 13.676.000,- Kč.
Rada obce, ač složená ze zastupitelů
z různých kandidátek je jednotná,
spolupracuje a řeší úkoly, které jsou
před ni postaveny. Přechod mezi těmito
započatými úkoly probíhá plynule díky
spolupráci všech.
Jelikož uplynul měsíc od zvolení
nového vedení obce, nechám prostor
v tomto čísle zpravodaje ještě panu

Ze zasedání ustavujícího zastupitelstva
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Richterovi k informování o započatých
investičních akcích a úkolech z minulého volebního období.
Dostalo se mi cti být hned u prvního
úkolu, a to byla oslava 100. výročí
založení Československé republiky.
Památku jsme uctili v neděli 28. října,
kdy jsme vysadili nový strom nad
Pomníkem padlých. Lípu, náš národní
strom. Ač počasí této události vůbec
nepřálo, díky vystoupení pěveckého
sboru DrahanCanto proběhl se vší
úctou, za což celému pěveckému sboru
DrahanCanto ze srdce děkuji.
Při této příležitosti chci poděkovat i
panu Josefu Žákovi, který pomník
doplnil o večerní osvětlení.
Jaké máme plány pro nejbližší období
shrnu v těchto bodech:
- Nyní probíhá zpracování projektové
dokumentace na nový vrt ve Lhotě pod
Kosířem pro jeho napojení na stávající
vodovodní soustavy.
- Přes zimní období zařídíme stavební
povolení a vybereme dodavatele na
rekonstrukci fasády KD ve Lhotě pod
Kosířem, realizace by byla provedena
na jaře roku 2019.
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- Velice nákladnou, ale pro obec
potřebnou investiční akcí bude oprava
bytového domu č.p. 119 na dům sociálního bydlení. O dotaci bylo požádáno,
ale výsledek zatím neznáme.
- Na sídlišti Za kapličkou bude obec
v příštím roce investovat do tamní
infrastruktury. Snahou bude přes zimu
vysoutěžit dodavatele dešťové kanalizace a v příštím roce ji vybudovat.
- Co se týká akce Drahanovice - systém odděleného sběru (nové kontejnery
na tříděný odpad, hnědé popelnice na
bioodpad, vybudování nových sběrných míst) obec má rozhodnutí o přidělení dotace, vlastní územní souhlas na
stavby odběrných míst, probíhá výběr
dodavatele jak stavební tak technologické části projektu.
Dne 3.12. 2018 jsme navštívili pana
náměstka hejtmana pro dopravu Ing.
Jana Zahradníčka ve věci opravy komunikace v Drahanovicích a ten nám na
jednání přislíbil co nejrychlejší zahájení zpracovaní projektové dokumentace
a vyřízení všech potřebných povolení
pro komunikaci v roce 2019 s realizací
akce
v
roce
2020.

Činnost rady Obce Drahanovice
srpen - prosinec 2018
V srpnu 2018 rada obce Drahanovice schválila:
● Dodavatele na akci „Obnovu parčíku u památníku padlých v Drahanovicích“. Nejvýhodnější cenovou nabídku
podala firma: ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4,
779 00 Olomouc.
● Žádost spol. TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4,
796 01 Prostějov o prodloužení termínu dokončení díla a
dodatek č. 1 na akci „Rekonstrukce chodníku v Drahanovicích“.
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I obec má zpracovanou projektovou
dokumentaci a požádáno o územní
souhlas, mohla by tedy realizace
proběhnou současně v roce 2020 včetně
opravy mostu, který je v havarijním
stavu.
Závěrem bych rád poděkoval všem
zastupitelům, kteří pracovali v minulém
volebním období. Nově zvoleným
zastupitelům nabízím spolupráci a přeji
jim hodně zdaru s úkoly, které je čekají.
Děkuji všem členům rady, zaměstnancům obce, členům výborů, správcům
kulturních domů a všem, kteří spolupracují s vedením obce.
Děkuji členům výborů všech společenských složek v obci za jejich příkladnou spolupráci.
Přeji všem krásné, ničím nerušené
prožití svátků vánočních.
Jiný rok se bude psát, už zbývá jenom
chvíle, proto popřál bych Vám rád, ať
svět se tváří mile. Každý nový den, ať
je jako sen.
Tomáš Kröner
starosta obce

● Dodavatele na akci „Oprava chodníků podél silnice
II/448 v Drahanovicích k Nové a ve Střížově podél silnice
III/44811“. Nejvýhodnější nabídku podala firma INGSTOL
s.r.o., Budovcova 185/21, 772 00 Bystrovany.
● Žádost spol. Radostný domov s.r.o., Za kostelem 536/11,
Slavonín o vyjádření ke stavbě terasy a stání se zahradním
domkem.
● Cenovou nabídku firmy Monta-Therm s.r.o., 8. května
68, 783 53 Velká Bystřice na kompletní vymalování ZŠ
Drahanovice po plynofikaci.
● Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí
Drahanovice a SH ČMS, SDH Ludéřov.
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● Darovací smlouvu Knihovny města Olomouce p.o. ve
věci přijetí darovaných knih Obcí Drahanovice.
● Prodej částí pozemku p.č. 1392/1 – ostatní plocha o výměře 62 m2 , p.č. 1393 – ostatní plocha o výměře 202 m2 vše
v k.ú. Ludéřov spolku „U nás ”,z.s.
● Dodavatele nábytku do KD Střížov. Nejvýhodnější
nabídku podala firma Radomil Pěnkava, Štikova 299/20,
Samotišky, 779 00 Olomouc 9.
● Rozpočtové opatření č. 3.
● Příkazní smlouvu č. 01018- TDI – „Obec Drahanovicestezka pro chodce a cyklisty Drahanovice- Střížov“.
● Dvou vzletů na pozemku č. 799/1 v k.ú. Drahanovice dne
8.9.2018 firmě SKYMOVIE.cz, Na Orátě 498, 783 61
Hlubočky.
Zamítla:
● Žádost paní Hany Piterkové, Lhota pod Kosířem č.p. 23
o odprodeji části pozemku p.č. 355 v k.ú. Lhota pod
Kosířem o výměře cca 50 m2.
Souhlasila:
● Se stavbou „Most ev.č. 44812-1 Drahanovice a vydáním
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Vzala na vědomí:
● Změnu rozpisu rozpočtu č. 3.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
● Revokaci bodu č. 4 usnesení č. 16/2017 – prodej části p.č.
314/5 v k.ú. Drahanovice o výměře 73 m2 p. M. Paličkovi a
A.Hamzové, Drahanovice č.p. 114.
● Prodej částí pozemku p.č. 1392/1 – ostatní plocha o výměře 62 m2 , p.č. 1393 – ostatní plocha o výměře 202 m2 vše
v k.ú. Ludéřov spolku „U nás”, z.s.
V září 2018 rada obce Drahanovice schválila:
● Výběr obkladového kamene na obložení soklu oplocení
pomníku padlých v Drahanovicích.
● Projednání návrhu směrnice pro poskytnutí obchodní
slevy na stočném pro rok 2018 na zastupitelstvu obce
Drahanovice.
● Program zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2018.
● Žádost pana Zdeňka Moravce, Drahanovice č.p. 216
o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19 do 31.8.2019.
● Vyvěšení záměru pronájmu části hospodářské budovy za
obecním úřadem o výměře 9,2 m2.
● Žádost Aleny Barcalové, Drahanovice č.p. 144 o pronájem části p.č. 547/4 o výměře 320 m2.
● Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o možnost
čerpání financí z investičního fondu na pořízení nové
kuchyňské linky včetně spotřebičů pro MŠ Ludéřov.
● Smlouvu o zřízení služebnosti, mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Obcí Drahanovice spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení.
● Žádost Ing. Aleše Večeři o vyjádření ke stavbě vodovodních přípojek: paní Drahomíry Dostálové, Drahanovice č.p.
231, manželů Michala a Eriky Makových, Drahanovice
č.p.128, manželů Miloslava a Ludmily Dvořákových,
Drahanovice č.p.168 a manželů Pavla a Marcely Janů,
Kníničky č.p.7.
● Smlouvu o dílo na akci „Oprava místních komunikací
v obci Drahanovice“ mezi obcí Drahanovice a Grande solution s.r.o., Sokolská třída 1615/50 Moravská Ostrava na
opravu místních komunikací ve Lhotě pod Kosířem,
Střížově a Kníničkách.
● Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci, oslovené společnosti a určení členů výběrové komise na akci
„Lhota pod Kosířem – stoková síť, výběr projektanta“.
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● Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
chodníku v Drahanovicích“ mezi Obcí Drahanovice a firmou TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01
Prostějov.
● Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o možnost čerpání 40.000,-Kč z rezervního fondu.
Zamítla:
● Úpravu zhlaví betonové opěrné zdi na Stezce pro chodce
a cyklisty Drahanovice-Střížov oplechováním z pozinkovaného plechu a lakem barveným. Ponechá se betonová opěrná zeď.
● Žádost pana Jana Rudorfera, Rooseveltova 53, Olomouc
o odkup části pozemku p.č. 959/2 k.ú. Ludéřov o výměře
290 m2.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
● Prodej pozemku p.č. 100/84 k.ú. Drahanovice o výměře
202 m2 manželům Petrovi a Alžbětě Skopalovým, Kníničky
č.p.18.
Pověřila:
● Pana Miroslava Koudeláka dodáním podpisů a souhlasů
majitelů sousedních pozemků ve vztahu k jeho žádosti o
udělení výjimky z Územního plánu Obce Drahanovice k
povolení chovu 10 slepic v chatové oblasti v Drahanovicích.
V říjnu 2018 rada obce Drahanovice schválila:
● Žádost paní Petry Tylové, Hospůdka u Justýnky, Ludéřov
č.p.7 o zapůjčení sálu KD v Ludéřově na 11.1.2019 za účelem pořádání plesu.
● Změnu podmínek zpracování projektové dokumentace
na akci „Fasáda KD Lhota pod Kosířem“.
● Částku 1500,-Kč na občerstvení volebních komisí na
komunální volby 5.- 6.10.2018.
● Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci na akci
„Lhota pod Kosířem - posilovací vrt, včetně výstavby přiváděcího řadu“.
● Rozpočtové opatření č. 4.
● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obec
Drahanovice – projektová dokumentace na stavební úpravy
domu č.p. 119 na sociální bydlení“.
● Dodavatele projektové dokumentace na akci „Lhota pod
Kosířem – stoková síť“. Nejvýhodnější nabídku podala
firma Provod, Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí
226/28, Ústí nad Labem.
● Smlouvu o poskytnutí služeb hudební skupiny GALAXY
na obecní ples 5.1.2019.
● Čištění fasády budovy Obecního úřadu v Drahanovicích
a cenovou nabídku firmy WEBER EU s.r.o., Bahno-Příkopy
394, 738 01 Frýdek Místek.
● Příkazní smlouvu na zpracování prováděcího projektu na
akci „Drahanovice – systém odděleného sběru“ mezi Obcí
Drahanovice a firmou SUEZ Využití odpadů, a.s. Španělská
1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady.
● Příkazní smlouvu na zadávací řízení veřejných zakázek
na akci „Drahanovice – systém odděleného sběru“ mezi
Obcí Drahanovice a firmou SUEZ Využití odpadů, a.s. Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady.
● Příkazní smlouvu řízení projektu na akci „Drahanovice –
systém odděleného sběru“ mezi Obcí Drahanovice a firmou
SUEZ Využití odpadů,a.s. Španělská 1073/10, 120 00 Praha
2 Vinohrady.
● Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem-technický
dozor investora na akci „Drahanovice – systém odděleného
sběru“ mezi Obcí Drahanovice a firmou SUEZ Využití odpadů, a.s. Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady.
● Žádost pana Vlastimila Kopečného o vyjádření ke stavbě
a sjezdu na pozemku p.č. 597/47 v k.ú. Drahanovice.
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● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova parčíku
padlých v Drahanovicích“ mezi Obcí Drahanovice a zhotovitelem, firmou ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční
469/4, 779 00 Olomouc.
● Dodavatele zakázky na zhotovitele sekčních vrat s integrovanými dveřmi na budovu hasičské zbrojnice v Drahanovicích. Nejvýhodnější nabídku podala firma Automatic
Door Technology s.r.o., Zákostelí 65, 783 45 Senice na
Hané.
● Dodavatele na akci „Lhota pod Kosířem – posilovací
vrt“. Nejvýhodnější nabídku podala firma Provod,
Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad
Labem.
● Žádost paní Sosíkové, Plumlovská 60 o souhlas s napojením stavby na p.č. 959/2 v k.ú. Ludéřov na obecní komunikaci p.č. 1025/3 v k.ú. Ludéřov.
● Žádost pana Jaroslava Běhala, Ludéřov č,p, 129 o pronájem sklepního prostoru KD Ludéřov na 31.12.2018.
● Žádost pana Františka Navrátila, Drahanovice č.p. 255 o
pronájem KD Ludéřov na 9.2.2019 v k.ú. Drahanovice
z důvodu rodinné oslavy.
● Žádost pana P. Ždímala, Na Šibeníku 630/2, Olomouc o
pronájem KD Ludéřov na 19.4.2019 z důvodu svatební
hostiny.
● Žádost o vyvěšení záměru pronajmout pozemek p.č.
597/3 o rozloze 160 m2.
● Žádost pana Jiřího Krále, Vilémov 44 o pronájem sálu
KD Ludéřov dne 8.6.2019 za účelem svatby.
● Žádost ZD Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 Senice na
Hané o schválení záměru umístění směrových ukazatelů na
prodej vajec v obci Drahanovice.
● Vyvěšení záměru pronájmu provozovatele hospody
U hasičů ve Střížově.
● Zvolení předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti Mgr.
Ivu Psotovou.
● Žádost Ing. Aleše Večeři, Střížov č.p. 8 o vyjádření
k výstavbě vodovodní přípojky RD Drahanovice č.p. 227,
st. 262 v k.ú. Drahanovice, investorem je pan David Dostál,
Rataje č.p. 8, 783 46 Těšetice.
● Dodatek č. 6 k Směrnici o oběhu účetních dokladů
č. 1/2010 ze dne 29.10.2018.
● Žádost MŠ Ludéřov o zapůjčení prostor obřadní síně
v Ludéřově ve čtvrtek 13.12.2018 za účelem uspořádání
vánoční besídky MŠ Ludéřov.
● Nabídku pana Kamila Nevřely, servis hasičské techniky,
Sádek 118, 747 75 Velké Heraltice na generální opravu
hasičské stříkačky zásahové jednotky SDH Ludéřov.
Zamítla:
● Žádost Správy silnic Olomouckého kraje o změnu
náhradních výsadeb u silnice II/449 a to 23 kusů okrasných
jabloní. Rada obce trvala na výsadbě 23 ks javorů mléčů.
Pověřila:
● Starostu obce jednáním s firmou TERRA Group
Investment a.s., Karolíny Světlé 1, 628 00 Brno ve věci
nabídky dodávky elektrické energie Ampermarket, a.s.
V listopadu 2018 rada obce Drahanovice schválila:
● Žádost o finanční příspěvek NEJSTE SAMI – mobilní
hospic, z.ú. Wellnerova 20, 779 00 Olomouc ve výši 3.000,Kč.
● Vyvěšení záměru o pronájem 33 m2 nebytových prostor
v obecním skladu v Ludéřově č. ev. 020.
● Žádost pana Ing. Aleše Večeři, Střížov č.p. 8 o vyjádření
k výstavbě vodovodní přípojky RD manželů Zdeňka a
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Blanky Lexmaulových, Drahanovice č.p. 242, p.č. 312
v k.ú. Drahanovice.
● Žádost pana Ing. Aleše Večeři, Střížov č.p.8 o vyjádření
k výstavbě vodovodní přípojky RD Drahanovice č.p. 254,
p.č. 312 v k.ú. Drahanovice. Investorem jsou manželé
MUDr. Bohuš a MUDr. Lenka Ochodničtí, Zábřežská
1612/4, 787 01 Šumperk.
● Žádost ZŠ a MŠ Drahanovice, příspěvková organizace o
bezplatný pronájem KD v Ludéřově na 2.2.2019 z důvodu
uspořádání dětského maškarního karnevalu.
● Dohodu o převodu práv a povinností vyplývající ze
smlouvy č. 4121382476, uzavřené mezi obcí Drahanovice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. mezi Obcí Drahanovice a
spoluvlastníky pozemku p.č. 597/147 orná půda v k.ú.
Drahanovice Ing. Vlastimilem Kopečným a Mgr. Ivetou
Bártovou, Ph.D, Fischerova 763/7,779 00 Olomouc-Nové
Sady.
● Nabídku firmy Ampermarket, a.s. Antala Staška
1076/33a, 140 00 Praha 4 na dodávku silové elektřiny.
● Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
VVN a VN firmy ČEZ ESCO,a.s., Duhová 1444/2, 140 00
Praha na roky 2019 a 2020.
● Pověření zastupitele obce pana Ivo Richtera k uzavírání
manželství.
● Vyvěšení záměru o pronájem části pozemku p.č. 959/9
v k.ú. Ludéřov o výměře 52 m2.
● Nabídku Mgr. Zdeňka Kroutila, DiS, soukromá ZUŠ
MUSICALE, v.o.s., Poštovní 659, 742 13 Studénka na
účinkování při vánočním koncertu v Galerii u Kalicha
v Drahanovicích dne 16.12.2018.
● Nabídku Jakuba Kohna na prodej křesel „Král a
Královna“ Obci Drahanovice.
● Členkami SPOZ Obce Drahanovice: Mgr. Ivu Psotovou,
Mgr. Jarmilu Pospíšilovou, Jiřinu Janečkovou, Alenu
Novotnou, Evu Černou, Vlastu Richterovou, Hanu Čajanovou.
● Žádost firmy STUDNY LOUTOCKÝ, s.r.o., Horní 90,
783 13 Štěpánov o vyjádření ke stavbě kopané studny na
p.č. 304/51 v k.ú. Drahanovice, vlastník TJ Sokol
Drahanovice.
● Žádost SDH Střížov o pomoc při zajištění akce rozsvícení vánočního stromu ve Střížově.
● Výpočet (kalkulace) cen pro vodné na kalendářní rok
2019 provozovatele vodovodu montáže inženýrských sítí
s.r.o. Protivanov, IČO: 43389554. Cena vč. DPH činí 21,72
Kč/m3.
● Žádost SH ČMS, SDH Ludéřov o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 14.000,-Kč na nákup materiálu v rámci
rekonstrukce výčepu Spolkového domu v Ludéřově a povolení provedení drobných stavebních úprav.
● Revokaci bodu 4 z rady obce č. 37/2018 ze dne 8.10.2018
– příkazní smlouva „Drahanovice - systém odděleného
sběru“.
● Žádost Ing. Libuše Kujové o vyjádření ke stavebním
úpravám RD Drahanovice č.p. 94, na p.č. 97, k.ú.
Drahanovice. Stavebníkem je firma Wolftrade s.r.o., pan Jan
Sedláček, Morávka č. 103, 739 04 Morávka.
● Smlouvu o výpůjčce tělocvičny ZŠ Náměšť na Hané a
Obcí Drahanovice od 1.11.2018 do 31.3.2019 za účelem
cvičení žáků ve čtvrtek od 18,00 do 19,00 hodin.
● Nabídku p. Josefa Žáka na rekonstrukci osvětlení prostor
v pronájmu MUDr. Blanky Zimové, Drahanovice č.p. 4.
● Nabídku p. Tomáše Pečínky na dodávku 13 ks vzrostlých
stromů velikosti 12/14 cm a 10/12 cm a 74 ks keřů na výsadbu do parčíku u Svatých ve Střížově a na Lhotě před KD
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Lhota pod Kosířem.
● Smlouvu o nájmu pohostinství ve Střížově č.p. 79 mezi
Obcí Drahanovice a paní Andreou Opletalovou, Slatinky
139, 783 42 Slatinice na dobu určitou od 1.12.2018 do
30.11.2019.
● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16032/0002744 na akci „Revitalizace zeleně na veřejných
plochách v extravilánu obce Drahanovice“ mezi Obcí
Drahanovice a firmou Zdeněk Vráblík-Údržba zeleně,
Huzová 308, 793 51 Huzová.
● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků
v Drahanovicích podél silnice II/448“ mezi Obcí
Drahanovice a firmou INGSTOL s.r.o., Budovcova 185/21,
772 00 Bystrovany.
Zamítla:
● Žádost Ing. Hany Tomaštíkové, Družstevní 12, Olomouc
o pronájem či prodej části pozemku p.č. 959/2, p.č. 960/4 a
p.č. 1025/2 v k.ú. Ludéřov.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
● Žádost zastupitele obce Drahanovice pana Ivo Richtera o
proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018.
Vzala na vědomí:
● Změnu rozpisu rozpočtu č. 4.
● Předložený návrh předsedy kontrolního výboru Obce
Drahanovice Ing.Leoše Hausknechta na pořad jednání
zasedání zastupitelstva obce Drahanovice na zvolení členů
kontrolního výboru Mgr. Romana Paulo a p. Martina Reše,
DiS.
● Předložený návrh zastupitele obce Drahanovice a předsedy kontrolního výboru Ing. Leoše Hausknechta k zařazení
na pořad jednání zastupitelstva obce Drahanovice ve věci
předložení návrhu „Směrnice pro poskytnutí obchodní slevy
na stočném pro rok 2018 v obci Drahanovice“.
V prosinci 2018 rada obce Drahanovice schválila:
● Žádost Ivy Hodinářové, Nenakonice 569, 783 75

Věrovany ve věci Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-8021126/VB/001 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 v zastoupení na základě plné moci
společností Elektromontáže BLESK,s.r.o. se sídlem Na
Zákopě 452/A, 779 00 Olomouc týkající se stavby
„Drahanovice-Krejčí-přípojka do 50 m“ na p.č. 98/2 v k.ú.
Drahanovice.
● Nabídku firmy Typha ateliér, Ing. Ondřej Remeš, Nové
Domky 131, 747 56 Dolní Životice na studii plochy zeleně
„Ludéřovská plovárna“ spočívající v přípravě provozně
architektonického řešení lokality u Rybníčka v Ludéřově.
● Smlouvu o výpůjčce č. 271/70/2018 mezi Vlastivědným
muzeem v Olomouci, náměstí Republiky 5, 771 73
Olomouc a Obcí Drahanovice ve věci přenechání 73 ks
předmětů ve výpůjčce za účelem výstav od 1.1.2019 do
31.12.2019.
● Nabídku převzetí odpadů na rok 2019 firmou SUEZ
Využití zdrojů a.s., divize sever, provoz Rapotín, Na
Střelnici 633, 788 14 Rapotín.
● Vyvěšení záměru nájmu nebytových prostor v Drahanovicích na rybníčku za účelem hudebních zkoušek pro
kapely.
● Plán inventur na rok 2018.
Doporučila obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
● Program podpory činnosti spolků, organizačních složek a
občanských sdružení v obci Drahanovice v roce 2019
z rozpočtu obce Drahanovice v celkové částce maximálně
500.000,-Kč.
● Odměny zastupitelů obce Drahanovice s platností od
1.1.2019.
Vzala na vědomí:
● Žádost paní Ošlejškové, Lhota pod Kosířem 1 o rozvázání smlouvy o nájmu obchodu ve Lhotě pod Kosířem.
Ing. Pavel Navrátil
Místostarosta obce Drahanovice

Složení obecního zastupitelstva:

Složení výborů a komise rady obce:

starosta obce
Tomáš Kröner

Finanční výbor
předseda: Ivo Richter
členové: Renáta Malá,
Martin Černý,
Mgr.Alois Švancara,
Dušan Černohous

místostarosta obce
Ing. Pavel Navrátil st.
radní
Mgr. Iva Psotová
Libor Čajan
Ing. Pavel Navrátil ml.
členové
Martin Černý
Renáta Malá
Ivo Richter
Ing. Leoš Hausknecht
Mgr. Alois Švancara
Martin Reš, DiS.
Mgr. Roman Paulo
Dušan Černohous
Ing. František Faltýnek
Miroslav Navrátil
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Kontrolní výbor
předseda: Ing. Leoš Hausknecht
členové Mgr. Roman Paulo,
Martin Reš, Dis.
Komise rady obce - SPOZ
předsedkyně: Mgr. Iva Psotová
členky: Mgr. Jarmila Pospíšilová,
Jiřina Janečková,
Alena Novotná,
Hana Čajanová,
Eva Černá,
Vlasta Richterová

Novému zastupitelstvu přejeme pevné zdraví, energii,
moudré rozhodování. Ať se jim práce daří a brzy jsou patrné
pozitivní výsledky jejich práce.

O b e c
Drahanovice se
jako v
předcházejících
dvou letech zapojila do
c h a r i t ativní sbírky „Vánoční hvězda“, kterou
organizuje Šance Olomouc o.p.s.
Fakultní nemocnice Olomouc.
Vánoční hvězdy se prodávaly v sobotu
1. prosince 2018 u Černé věže při rozsvícení vánočního stromu. Veškerý
výdělek za prodané hvězdy v částce
3000,- Kč, byl vložen na účet organizace Šance Olomouc.
Shromážděné finanční prostředky
budou použity na pomoc dětem, které
se léčí na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Jménem organizace Šance Olomouc
děkujeme všem občanům, kteří nákupem vánoční hvězdy akci podpořili.
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Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán o příspěvěk do obecního zpravodaje,
abych zhodnotil ukončené investiční akce do skončení minulého volebního období.
Nyní mi dovolte konkrétně k jednotlivým investičním
akcím. Finančně nejnáročnější byla určitě cyklostezka
Drahanovice – Střížov, jak vidíte na fotce celá i s napojeními
je zkolaudována bez vad a nedodělků. Společnost Skanska
vše zhotovila v předstihu v dobrém kvalitě a cena 4.229.551,Kč dle smlouvy o dílo byla přesně dodržena. V této době je
podána žádost o poslední platbu z dotace od SFDI a tak bude
vše i uhrazeno. Je pravdou, že jsme na ni dlouho čekali, tak ať
všem slouží a hlavně přispěje k bezpečnosti nás všech.
Ostatní opravy místních komunikací ve Střížově v chatách,
ve Mlýnku a ulička ke kostelu provedla společnost Skanska v
dohodnutých termínech a je vše hotovo.
Také nový chodník v Mlýnku je hotov v termínu, bez vad a
nedodělků a nasmlouvaná cena 547.278,- Kč byla přesně
dodržena. Ostatní realizované opravy komunikací - Lhota
k Petýrkům, Střížov k Nakládalovým a v Kníničkách ulička
jsou hotové a slouží občanům.
Velice potřebné byly opravy chodníků ve Střížově a v Drahanovicích chodník na Novou. I tyto jsou v termínu se společností Ingstol, která zvítězila ve výběrovém řízení již
hotovy. Cena oprav dle smlouvy je 2.285.067,- Kč. Podél
chodníku budou usazeny ještě dvě lavičky, které nejsou
součástí smlouvy o dílo.

Cyklostezka Drahanovice - Střížov

Nový chodník ve Mlýnku

Nyní pár slov o škole: v základní škole proběhla letos plynofikace a společnost Monta –Therm dodržela jak termín tak i
cenu podle smlouvy o dílo a vše bylo včas předáno a od
zahájení topné sezony nebyl žádný problém. Rozhodnutá
oprava a nový nábytek do kuchyňky v MŠ Ludéřov je již
provedena.
Všechny nové plastové dveře do kulturního domu ve Střížově
byly namontovány dle smlouvy a jejich cena byla 147.348,Kč. Byly koupeny nové židle, jejich kvalitu a pohodlnost už
někteří z Vás měli možnost vyzkoušet na školní besídce.
Cena nového nábytku byla 288.700,- Kč.
Velká pozornost byla v letošním roce věnována revitalizaci
zeleně v naší obci. Byl dokončen projekt Extravilán - výsadba
na Spálenci, U Svatopluka v Ludéřově, alej ze Střížova do
Náměště na Hané. Vše za cenu 979.092,- Kč, včetně 3leté
údržby 2019-2021, kde dotace bude činit 775.015,- Kč.
Velice potřebné změny se dočkal parčíku Pomníku padlých
v Drahanovicích - jeho oprava stála 1.215.688,- Kč. V této
cestě se bude pokračovat, protože na příští rok je schválena
dotace na akci Intravilán II.etapa - Drahanovice u nádraží,
Lhota náves, parčík za KD ve Střížově. Vše za cenu 935.990,Kč. Náš závazek opravit jednu památku v obci byl letos
splněn a 14. 9. 2018 byl slavnostně požehnán opravený
křížek na Nové a dotace 34.243,- Kč od Olomouckého kraje
vyčerpána. Také dotace na nákup vybavení JSDH pro všechny zásahové jednotky byla vyčerpána a zúčtována. prostředky předány do jednotek a snad už slouží svému účelu.
Na závěr bych ještě jednou rád a z celého srdce poděkoval
všem těm z Vás, kteří se za dobu mého starostování jakkoliv
podíleli na samosprávě či pracovali ve složkách, úřadě či
škole a tím se zasadili o rozkvět a blaho naší obce a všech
jejích částí. Novému zastupitelstvu přeji mnoho úspěchů po
celé volební období, dostatek financí a všem krásné ničím
nerušené prožití svátků vánočních dětem bohatou nadílku a
do nového roku 2019 hodně úspěchů, pohody, štěstí a hlavně
hodně zdraví.
Ivo Richter

Chodník ve Střížově

Naše obec se po
novém roce opět
připojí k celostátní akci, kterou každoročně
organizuje Charita České republiky – Tříkrálová sbírka. U nás proběhne o víkendu
4.1. – 6.1.2019.
Finanční dary jsou určeny především
pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vy-

koledované částky použije Charita ČR
a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i
v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do
Olomouckého regionu, kde ji použije
Charita Olomouc k pomoci lidem
s duševním onemocněním, tělesným
handicapem, seniorům, lidem bez
domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým
menšinám. Pomoc z tříkrálových darů
směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké

životní situaci. Můžeme mezi nimi
nalézt oběti trestných činů, domácího
násilí nebo postižené přírodními
katastrofami.
V roce 2019 chce Charita z tříkrálových darů podpořit:
· podporu a rozvoj domácí hospicové
péče,
· finanční, potravinovou a materiální
pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi,
· podporu sociálního bydlení.

Prosinec 2018

Práce SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) je komisí rady obce
Drahanovice. V naší obci má dlouholetou tradici již od roku
1972. Cílem komise SPOZ je zejména podílet se na významných
meznících lidského života a přispívat k reprezentaci naší obce.
Členky SPOZ jsou jmenovány radou obce a svou funkci
vykonávají ve svém volném čase a zdarma. Sbor se schází pravidelně, aby si rozdělil úkoly a domluvil na přípravě akcí, které
pořádá. Akce jsou financovány z rozpočtu obce. Každá členka
SPOZ se pečlivě stará o přidělenou část obce.
Akce pořádané SPOZ
• Vítání občánků - členky SPOZ zajišťují přivítání nejmenších
občánků naší obce, předáním pamětní knížky, finančního daru a
květiny.
• Ukončení mateřské školy - každý předškoláček obdrží pamětní list a balíček s potřebami do školy z rukou členky SPOZ.
• Vítání prvňáčků - SPOZ spolu se starostou obce předává
prvňáčkům na slavnostním zahájení školního roku na základní
škole diplom.
• Vyhodnocení nejlepších žáků ZŠ Drahanovice – na konci
školního roku jsou žáci školy obdarováni knihou a pamětním
listem, které jim každoročně předává spolu se starostou i členka
SPOZ.
• Slavnostní obřady u příležitosti jubilejních zlatých, diamantových a platinových svateb, se konají v obřadní místnosti na
obecním úřadě nebo u oslavenců doma. Manželům je předán
dárek a květina.
• Setkání seniorů - je největší každoročně pořádaná akce
SPOZ. Na letošním již XV. bavil všechny přítomné Vladimír
Hron.

• Operety v Moravském divadle i v KD Ludéřov.
• Velikonoční a adventní tvoření v Barokní sýpce v Ludéřově.
SPOZ společně se spolkem U nás spolupracuje a podporuje tak
tradice, které jsou na sýpce hojně navštěvovány. Letos se konalo
tvoření 1. prosince a opět zde probíhala výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací, svíček ze včelího vosku.
Tyto vánoční či velikonoční dílny, chcete-li workshopy se
setkávají s oblibou a vysokou návštěvností. A pokud si účastníci
nic nevytvoří, tak rádi přijdou nasát atmosféru blížících se svátků.
A tak mi dovolte Vám všem u příležitosti končícího roku
2018 popřát krásné, klidné prožití doby vánoční a hlavně mnoho
úspěchů a zdraví v roce 2019.
Mgr. Iva Psotová, předsedkyně SPOZ

Z letošního vánočního tvoření na sýpce

Akce SPOZ
2. 9. 2018
XV. Setkání seniorů
Vladimír Hron
se svým hostem
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Matrika - svatby:
Obřadní síň Drahanovice
24.08.2018
Andrej Hudák, Štarnov - Kateřina Veitová, Brno
10.11.2018
Ondřej Kment, Náměšť n/H - Anna Pospíšilová, Těšetice
Kostel sv. Jakuba Většího Drahanovice
08.09.2018
Milan Husička, Ludéřov - Anežka Navrátilová, Ludéřov

14. 10. 2018
Terezie Zatloukalová Střížov
Nela Šebestíková
Drahanovice
Tomáš Olah
Drahanovice
František Sedlář
Ludéřov

Vítání občánků

Layla Sklenářová
Liliana Kamínková
Eliáš Tampier
Petr Bednář

Drahanovice
Ludéřov
Drahanovice
Drahanovice

Adam Křivánek
Barbora Janišová
Matěj Sukalovský
Jakub Husička

Střížov
Střížov
Drahanovice
Střížov
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Od podzimu do zimy aneb
život v MŠ Ludéřov
Prázdniny utekly jako voda. Na
místa školáčků od září nastoupily děti
nové, které jsme v našem kolektivu
radostně přivítali a začali je pomalu
uvádět do každodenních činností
v MŠ.
Vzhledem k dobrému počasí jsme
měli možnost častého pobytu venku,
čehož jsme hojně využívali k upevňování praktické orientace v obci a
pozorování i poznávání živé i neživé
přírody v okolí. S našimi předškoláčky
jsme se již tradičně zúčastnili akce
Mikroregionu Kosířsko – S Dráčkem
na Velký Kosíř. Na Kosíři byla pro děti
připravena stanoviště s úkoly. Děti
pracovaly s přírodninami, poznávaly
zvířátka i materiály a zkoušely také
třídit odpad do připravených kontejnerů. Za odměnu dostaly medaile,
výtvarné potřeby, školního maskota
v podobě dráčka a malé občerstvení.
Nejen předškoláci, ale i menší šikovné
děti se začátkem října proměnily v hanačky i hanáky a zúčastnily se přednášení na vítání občánků na OÚ
v Drahanovicích.
Touto dobou v naší obci probíhaly
také komunální volby. Toto dění v obci
jsme se dětem pokusily přiblížit námětovou hrou ,,na volby“. Děti se v rámci
hry učily zdvořilému chování a vystupování, pravidelnému střídání, upevňovaly si pojmy město a vesnice,
poznávaly své bydliště a popisovaly
znak obce Drahanovice. S dětmi jsme
si zvolili volební komisi, která dohlížela na řádný průběh voleb. Ostatní děti
jmenovitě chodily a házely volební
lístky do urny. Volena byla dvě zvířátka – pejsek nebo kočička. Volební
preference ludéřovských dětí ukázaly
jednoznačnou podporu kočičce.
Zvítězila na plné čáře, a to 13:5.
V říjnu nás v MŠ navštívila lektorka
Malé technické univerzity se svými
výukovým programem Stavitel mostů.
Děti si vyslechly příběh o Karlu IV.
poznaly, jak se v minulých dobách
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stavěly mosty a co vše k tomu bylo
potřeba. Pojmenovaly si jednotlivé
části mostu, z puzzlí vytvořily tok řeky
a poté si zkusily vlastními silami jeden
takový most z lega dupla postavit.
Těmito činnostmi rozvíjely jemnou
motoriku, logické myšlení, zrakové
vnímání i spolupráci ve skupině. Když
se jim to podařilo, za odměnu se po
postaveném mostu mohly projít. Na
výše uvedené činnosti jsme v práci
s dětmi navázaly při přípravách na
oslavy 100 let republiky. Děti poznávaly symboly České republiky, pojmenovávaly a výtvarně zpracovaly také náš
národní strom - lípu.
V průběhu listopadu jsme se učili o
zvířátkách na poli i v lese a jejich přípravě na zimu. Tvořili jsme různé
náměty, z různých materiálů, nejčastěji
však z přírodnin. Využili jsme spadané
listí, kaštany a šípky, které jsme nasbírali na vycházkách v přírodě. Podporou
v učení nám také byl výukový program
Království sov, kterého se děti zúčastnily na zahradě MŠ. Seznámily se tak
s podobou, obydlím, stravou a životem
sov. Na vlastní oči si prohlédly různé
druhy sov. Výra velkého si mohly
dokonce i pohladit a vyfotit se s ním.
Koncem listopadu jsme se s dětmi
naladili na předvánoční atmosféru a
začali se připravovat na příchod
Mikuláše, čerta a anděla. V rámci
vánočních příprav jsme se zapojili do
projektu Krabice od bot aneb Děti
darují dětem k Vánocům. Rodiče spolu
s dětmi nosili do MŠ dárečky pro děti
z azylových domovů. Tyto dárečky
jsme pak spolu s dětmi zabalili a odeslali na sběrné místo, abychom na
Vánoce udělali radost potřebným.
V prosinci nás čekalo vánoční focení,
mikulášské dopoledne v MŠ, organizované ve spolupráci s ludeřovskými
hasiči, za podpory obce Drahanovice,
která nám již tradičně pro děti poskytla
balíčky s ovocem. Navštívili jsme také
barokní sýpku v Ludéřově, kde pro nás
členové občanského sdružení ,,U nás“
připravili vánoční program. Všem výše
uvedeným organizacím děkujeme za

Informace o odpadech
Zastupitelstvo na svém zasedání 12.12.2018 schválilo OZV
č.2/2018 o stanovení místního poplatku za komunální odpad. Částka pro rok 2019 se nezměnila a zůstává 480,- Kč.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
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vzájemnou spolupráci. Poslední akcí
letošního roku byla vánoční besídka
pro rodiče a přátele MŠ, kterou jsme
s dětmi společně nacvičili. Nyní už si
s dětmi užíváme vánoční atmosféru a
těšíme se, zda i letos přijde Ježíšek…
Nebe a na něm v tisících hvězdičky,
z oblohy přilétá anděl maličký.
Na malém obláčku přináší nám přáníčko,
přeje nám lásku, zdraví a štěstíčko.
Aby to, o čem se nám vždy snilo,
o Vánocích se vyplnilo.
Bc. Anežka Husičková, Mgr. Marie Kutá

učitelky MŠ Ludéřov

Na zahradě školky nás navštívil výr velký

Hráli jsme si na volby

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
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Ohlédnutí za uplynulou sezónou
2018 na Černé věži
V sobotu 1. 12. proběhla na věži poslední akce letošního
roku „ Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu“. Na začátku akce vystoupilo několik dětí ze základní
školy a zazpívaly nám krásné koledy. Letos jsme vybrali na
mikulášskou nadílku nové vystoupení od CK Bavi Viktora
Kohouta z Litovle. Věřím, že se nové vystoupení všem
líbilo, ale hlavně dětem, které se zapojily do tanečků a soutěží. Poté přišly na pódium při znění vánoční hudby Mikuláš
s čertem a začali rozdávat balíčky plné ovoce a dobrot
dětem, které jim řekly básničku nebo zazpívaly písničku.
V jídelně ZD probíhal opět charitativní prodej vánoční
hvězdy. Výtěžek z prodeje bude věnován Dětskému hematoonkologickému oddělení v Olomouci. Všem co podpořili
tuto akci, děkuji.
Dále se v jídelně prodávaly zákusky s kávou, suvenýry,
děti si mohly vytvořit výrobky v keramické dílně, malovat si
nebo napsat Ježíškovi dopis.
Ve venkovních stáncích byly připraveny teplé nápoje,
svařák a lahodná medovina a pro děti sladký čaj. Na konci
celé akce rozzářil nebe originální ohňostroj.
Na příští rok se připravují nové výstavy v galerii Černé
věže. Z důvodu úmrtí jednoho z domluvených vystavovatelů je volný poslední termín výstavy, srpen – září. Pokud by
měl někdo z našich občanů či někdo z okolí zájem o výstavu
v tomto termínu, může napsat na email info@cernavez.cz
nebo zavolat na 608 311 792.
Také připravujeme opět tradiční kulturní akce. Čarodějnice, které letos musely být z důvodu velkého lijáku bohužel
zrušeny, snad příští rok vyjdou. Ostatní akce se vydařily, i
když na začátku každé akce je méně diváků, v průběhu
vystoupení se areál zaplní.
Příznivcům Černé věže a těm, kdo svým dílem přispěli
nebo zúčastnili se různých akcí na věži děkuji a těším se na
další spolupráci.

Všem návštěvníkům a občanům přeji krásné prožití
vánočních svátků, v nadcházejícím roce 2019 hlavně pevné
zdraví, štěstí, radost, pohodu a spokojenost v osobním i
pracovním životě.
Lucie Lichnovská

Informace z ČOV
Rád bych se s Vámi po nějakém čase podělil o poznatky
z provozu čistírny odpadních vod. Čistírna je v provozu již
od května 2015 a za tuto dobu vyčistila 150 937 m3 odpadních vod z našich domácností a současně vyprodukovala
439 tun odpadního kalu. Tento kal se odváží k dalšímu zpracování na skládku do Křelova.
Vyčištěná voda byla v letošním parném létu využita
k zalévání nově vysazených ovocných a okrasných dřevin.
Měli jsme z toho všichni kolem příjemný pocit, že tato voda
je znovu využita ve prospěch v našich obcích.
Čistírna pracuje bez vážnějších závad, drobnější závady
si odstraňujeme sami, rovněž předepsanou údržbu technologických celků provádíme vlastními silami. S čerpacími
stanicemi, kterých máme umístěných na stokové síti celkem
10, nemáme také vážnější problémy. Občas se musí vyčistit
vnitřní česle, případně prostor pod oběžným kolem čerpadla, kde nacházíme chuchvalce ubrousků a hadříků.
Největší problém a starosti nám dělají zvýšené nátoky
dešťové vody, která se dostává do splaškové kanalizace od
neukázněných občanů, kteří neoddělili dešťovou vodu od
splaškové. V takovýchto případech dochází vlivem zvýšeného průtoku k trvalému chodu čerpadel na hlavních čerpacích stanicích a hlavní problém nastává na čistírně, kde
dmýchadla nestačí okysličovat protékající množství vody,

klesá množství kyslíku a hrozí vyplavení aktivního kalu a
kolapsu v čistícím procesu. Toto vše je samozřejmě doprovázeno zvýšenou spotřebou elektrické energie, kterou musíme všichni zaplatit. Chtěl bych upozornit - snažte se omezit
vypouštění kuchyňského odpadu s větším obsahem tuků
(oleje z fritéz).
Při dodržování těchto zásad nám čistírna odpadních vod
bude dobře sloužit.
Josef Žák, správce ČOV
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Galerie U Kalicha
Dobrého dne!
Je to tu, zima, konec turistické sezóny, příroda usíná a
mohlo by se zdáti, že spí i vaše galerie. Opak je však pravdou, pouze se akce konané venku přesunuly do prostor galerie. Mnozí jste jistě při večerní a noční procházce slyšeli
linouti se zvuky hudby všech možných žánrů na všechny
možné nástroje. Ne nebylo to omylem puštěné rádio.
Galerie se díky svým skvělým akustickým podmínkám
změnila na velmi kvalitní nahrávací studio a v noci je díky
menšímu provozu téměř dokonalé ticho pro nahrávání.
Nahrává třeba kapela Pryor, sólové album Zdeňka Čepičky
či natáčíme úpravy Krylových písní. Dále zdejších zvukových kvalit využíváme pro zkoušky místního sboru
Drahancanto. Připravujeme se na tradiční Vánoční koncerty
v netradičním duchu v Galerii U Kalicha a v Ludéřovské
sýpce. Galerie by si zasloužila i vlastní klavír. Bohužel
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koupě klavíru se cenově velmi podobá koupi auta a je mi
jasné, že případnou půlmilionovou částku by obec mohla
využít lépe. Proto se ptám vás spoluobčané, nemáte pro
galerii půl milionu? A nebo nemáte doma klavír, který slouží
jen jako stojan na květiny a přitom by mohl žít dál svým
původním životem a dělat koncerty na galerii kvalitnějšími?
Nebojte se na mě obrátit (775100591), případný chybějící
stojan na kytky či rokokovou sošku vám milerád vyrobím
v truhlářské dílně. A měl bych na vás ještě jednu ne prosbu,
ale výzvu. Akce na příští rok. Ano můžeme vycházet z roku
předešlého, avšak bez zpětné vazby to jde trochu hůře. Proto
mi prosím pište, zastavujte mě na ulici, křičte na mě, volejte
a pojďme udělat akce opravdu pro nás pro všechny. Měl
bych vás ještě v těchto řádcích pozvat na následující akce,
ale tentokráte tak neučiním, poněvadž věřím, že akce teprve
vzniknou z vašich podnětů. Dejte nápad, já to zařídím.
Těším se. Moc!
Jakub Kohn

Vánoční
koncert

Starostenské
sezení
Ve středu 21. listopadu se sešli starostové z Regionu HANÁ s vedením a
zaměstnanci MAS Region HANÁ.
Akce byla organizovaná v Náměšti na
Hané a hlavním cílem bylo vzájemně
se informovat o personálních změnách
v obcích po komunálních volbách a
současných dotačních možnostech
určených zejména pro obce a školy.

Hlavní manažer Ing. Jaroslav Brzák
seznámil s historií MAS a současnými
dotačními možnostmi. Předsedkyně
MAS Mgr. Marta Husičková informovala o již realizovaných finančních
podporách pro mateřské a základní
školy. Dále vystoupili jednotliví pracovníci MAS a seznámili starosty se
svými současnými pracovními úkoly a
s vlastní prací na projektech a pro obce.
V diskuzi vystoupil místopředseda
MAS a informoval o udílení značky
HANÁ regionální produkt výrobkům a
službám v regionu. Dále se starostové

navzájem informovali o některých
aktuálních problémech, např. při
nakládání s odpady či investicemi
do sportovních zařízení. Z jednání
si starostové odnesli informace a
podkladové materiály, které jistě
využijí pro svou práci.

Místopředseda MAS Regionu Haná
Ing. Miroslav Mačák
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Obecní úřad oznamuje,
že v níže uvedených termínech
bude vybírat místní poplatek
ze psů pro rok 2018.
Částka je 150,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého
dalšího.
Drahanovice

pondělí 21. 1. 2019 8.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
kancelář obecního úřadu

Střížov

úterý 22. 1. 2019
kulturní dům

14.00 – 14.35 hod.

Ludéřov

úterý 22. 1. 2019
místnost rozhlasu

14.40 – 15.15 hod.

Lhota p/K

čtvrtek 24. 1. 2019 14.45 – 15.15 hod.
místnost rozhlasu

Naši významní rodáci (3.díl)
Bohuslav Heža
V dalším díle o významných rodácích obce Drahanovice
si v roce stého výročí založení Československa připomeneme dalšího významného letce 311. perutě RAF, který bojoval za naši svobodu v 2. světové válce na západní frontě. Byl
jím pan Bohuslav Heža. Tento ludéřovský rodák se vyučil
pekařem. V letech 1930-1938 byl v československé armádě
vycvičen jako pilot. Po okupaci Československa odešel v
srpnu 1939 do Polska, kde se přihlásil k českým válečným
jednotkám v Krakově. Byl přijat jako pilot polských leteckých sil. Po pádu Polska jej 20.9. 1939 zadržela Rudá armáda. V listopadu téhož roku byl poslán do tábora Jarmolice v
SSSR a v březnu 1940 do tábora Sutdal. V únoru 1941
odchází přes Moskvu do Oděssy a odplouvá na lodi
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Vánoční tvarohová štola
500g hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
200 g krupicového cukru
2 vejce
180 g másla
250 g tvarohu
3 lžíce rumu
100 g rozinek
100 g sekaných ořechů
100 g kandovaného ovoce
50 g másla na potření
100 g moučkového cukru a1 vanilkový cukr na obalení
Z uvedených surovin zpracujeme na vále těsto, ze kterého vytvoříme dva válečky, vložíme na plech vyložený
pečícím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 180°C
asi 40 minut.
Ihned po upečení potřeme štolu rozpuštěným máslem a
obalíme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým
cukrem.
Vychladlé štoly zabalíme natěsno do alobalu a necháme
2-4 týdny uležet.
Svanetia do Istanbulu. Cestuje do Mersina, odplouvá do
Alexandrie. Pokračuje do Haify, kde se hlásí na britském
konzulátě a v polovině března 1941 je poslán na britskou
leteckou základnu Ramleh. Koncem dubna 1941 přijíždí
z Ramlehu do Suezu a 1.května 1941 odplouvá na lodi
Cameronia kolem Afriky přes Gibraltar do Anglie.
V polovině července připlouvá do skotského přístavu
Glasgowa. Je poslán do českého RAF velitelského pluku ve
Wilmslow, kde je mu udělena hodnost četaře. Od března do
srpna 1942 byl poslán na 9SFTS Hullavington, kde jej přeškolili na britská letadla, pak byl poslán do South Cerney a
následně do 1429 COTF, Honington, kde byl přeškolen na
operačního pilota. V srpnu 1942 byl poslán do 1429 COTF
Church Broughton a 1.10. 1942 do 311. perutě RAF
v Talbeny jako druhý pilot. O dvanáct dní později se spolu
s dalším Čechoslovákem Zdeňkem Kozelkou zřítil ve
Wellingtonu při bombardování poblíž Tenby. Oba piloti byli
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vážně zraněni. V březnu 1943 byl Bohuslav Heža povýšen
do hodnosti leteckého četaře a začátkem ledna 1944 byl
poslán do českého velitelského pluku. Koncem ledna 1944
jej přijali na 2. leteckou dělostřeleckou školu v RAF
Dalcross jako pilota. V březnu 1944 byl povýšen na důstojníka, v srpnu 1944 na hlavního výkonného pilota a v březnu
1945 do hodnosti leteckého důstojníka. Koncem války létal
Bohuslav Heža na čtyřmotorovém letadle typu Liberátor
v bombardovacích svazích nad Německem. Zúčastnil se
dvaasedmdesáti nočních náletů na Kolín nad Rýnem. Při
jednom z nočních náletů byl zasažen protiletadlovou střelou. Obrátil letadlo směrem k Anglii a na jejím pobřeží havaroval. Probudil se po týdnu v londýnské nemocnici.
Z desetičlenné posádky přežil jako jediný. Ztratil paměť a
prodělal celkem 36 plastických operací v obličeji. Podle
záznamů nalétal při útocích celkem 219 hodin a 48 minut.

Po válce se dlouhodobě léčil v Anglii. Když se mu v roce
1946 konečně vrátila paměť, vypravil se navštívit svou
rodnou obec Ludéřov. Ludéřovští občané Slávkovi Hežovi
připravili vřelé uvítání. Na kraji obce postavili slavobránu a
svého hrdinu přivezli z drahanovického vlakového nádraží
v kočáře s bílými koňmi za doprovodu dechové hudby do
Ludéřova. Následovalo přivítání ludéřovskými občany a
večer na sále Čechovy hospody vyprávěl Slávek Heža své
zážitky z války. Jako důstojník RAF však tušil, jak dopadne
poválečné uspořádání Československa a jak bude naloženo
s těmi, kteří za naši svobodu bojovali proti hitlerovskému
Německu na západní frontě. Proto se vrátil zpět do Anglie,
oženil se a přesídlil do USA. Zemřel v New Yorku v červnu
1983.
Ing. Pavel Navrátil,
Místostarosta obce Drahanovice

O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny
v nadcházejícím předvánočním čase
pozdravil a přiblížil vám alespoň ve
zkratce činnost Sborů dobrovolných
hasičů v našem okrsku č. 5 Drahanovice.
V posledním vydání obecních novin
jste se dozvěděli o činnosti našich
hasičských Sborů za období od jara do
srpna letošního roku. Poslední třetina
roku 2018 nám přinesla řadu zajímavých akcí.
Tou nejvýznamnější akcí v okrsku č.
5 Drahanovice byla bezesporu oslava
80 let založení SDH Drahanovice,
která se konala dne 25.8.2018 v prostorách zahrady Galerie u Kalicha
v Drahanovicích. Oslavu naši hasiči
z Drahanovic zahájili slavnostní valnou hromadou a zprávou, ve které si
připomněli nejdůležitější mezníky
působení svého dobrovolného hasičského Sboru v Drahanovicích. Součástí slavnostní valné hromady se
stalo ocenění všech členů, kteří dosáhli
kulatých životních jubilejí, jsou dlouholetými členy Sboru a za dobu své
činnosti odvedli kus neocenitelné a
příkladné práce pro Sbor a obec
Drahanovice. Duchovní správce drahanovické farnosti P. Mgr. Miroslaw
Lukasiewicz požehnal nový hasičský
prapor SDH Drahanovice pro další
rozvoj Sboru a jeho hasičského poslání. Pro veřejnost byl připravený odpolední bohatý program - ukázka techniky policie ČR, ukázka hasičské techniky, zásahová jednotka z Náměště na
Hané předvedla vystříhání a vyproštění osoby z havarovaného vozu, proběhla soutěž na elektrickém býkovi v kategoriích děti, ženy a muži a vítěz
z každé kategorie obdržel za soutěžení
cenu. Po návštěvníky akce byla po celé

odpoledne připravena možnost speciální vyhlídky na Drahanovice z ptačí
perspektivy pomocí výsuvného koše
autojeřábu. Bylo připraveno bohaté
občerstvení, po celý den se podával
guláš z divočáka a dobroty z grilu. Tuto
slavnost slovem a hudbou doprovázel
osvědčený DJ Mariánek. Taneční zábava se skupinou „PRYOR“ jen podtrhla
úspěšnost celé akce. Chci ještě jednou
poděkovat všem hasičům, Obci
Drahanovice, hostům, sponzorům a
dalším, kteří se na přípravě této
významné akce podíleli a také všem
občanům, kteří ji navštívili.

Z oslav 80 let založení SDH Drahanovice

Nejvýznamnější okresní akcí roku
2018 se stala hasičská oslava 100 let
založení Československé republiky,
která se konala dne 22.9.2018 v Olomouci. Celkem 4 uniformovaní delegáti SDH Ludéřov se zúčastnili slavnostní mše svaté v chrámu sv. Mořice v
Olomouci. Poté dopolední slavnost
pokračovala seřazením všech přítomných 41 praporečníků a všech ostatních uniformovaných hasičů
na
Horním náměstí v Olomouci. Po proslovu starostky KSH Olomouckého
kraje a dalších významných hostů
pokračoval slavnostní průvod přes
Horní a Dolní náměstí k olomoucké
tržnici, kde byla slavnost ukončena.
V odpoledním programu se v Olomouci konala hasičská soutěž v rámci oslav
100. výročí založení Československa
s příznačným názvem „O putovní
pohár republiky“. Soutěž byla svým
pojetím velmi ojedinělá a sčítaly se zde
dva časy ze dvou požárních útoků, kdy
každý požární útok se běžel s jiným
hasičským čerpadlem. Absolutním

Členové SDH Drahanovice s nově požehnaným hasičským praporem
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vítězem této soutěže se stalo družstvo
mužů z Ludéřova a po zásluze si
odvezlo Pohár ke 100. výročí založení
Československé republiky. Děkujeme
našim zástupcům za skvělou reprezentaci svého Sboru, okrsku č. 5 Drahanovice a obce Drahanovice.
Nyní se zmíním o naší nejdůležitější
hasičské činnosti.
Zásahová jednotka z Drahanovic
vyjížděla za uplynulé období celkem
8x. V srpnu 2018 celkem 2x dovážela
vodu na rozhlednu na Kosíři a 3x dovážela vodu na zalévání hřiště TJ Sokol
Drahanovice. V říjnu zalévala ošetřené
stoleté lípy u pomníku Svatopluka
Čecha na Příhoně nad Ludéřovem. Dne
27.10.2018 doplňovala vodu do parní
lokomotivy, která přijela na vlakové
nádraží do Drahanovic v rámci oslav
stého výročí založení Československa.
Dne 31.10. 2018 v 01:47 hodin byl
zásahové jednotce Drahanovice vyhlášen poplach. Jednalo se o požár druhého stupně v obci Senička. Zásahu se
zúčastnili br. Petr Hroch st., br. Petr
Hroch ml. a br. Martin Šmída. V měsíci
listopadu 2018 proběhly technické
prohlídky zásahového a dopravního
vozidla JPO Drahanovice. Dne
16.11.2018 se konalo školení velitelů
jednotky a velitelů družstev na HZS
Olomouc. Tohoto školení se zúčastnili
br. Petr Hroch st., br. Jakub Řezníček a
br. Tomáš Kop. Ve dnech 17.11.18.11.2018 se konalo Školení strojníků
a řidičů ve školícím středisku Jánské
Koupele, kterého se zúčastnili: br. Petr
Hroch st, br. Martin Šmída a noví řidiči
a strojníci: br. Petr Hroch ml., br. Jan
Řezníček a br. Ivo Hochvald. Všichni
výše uvedený kurs úspěšně ukončili.
Zásahová jednotka z Ludéřova
v období od srpna do konce listopadu
2018 řešila celkem 15 událostí, z toho
9 zásahů a 6 činností pro obec. Celkem
8x likvidovala nebezpečný hmyz
(3x v Ludéřově, 3x ve Střížově a 2x
v Drahanovicích), posledním zásahem
byla dopravní nehoda dvou osobních
automobilů se zraněním na horní
spojce silnice II/448 od Střížova.
Jednotka zde prováděla řízení dopravy
a zajištění místa události. Činnosti
v tomto období byly: 3x likvidace
nebezpečného hmyzu (1x v Laškově,
1x v Drahanovicích – na hřbitově a 1x
v Ludéřově – posed u Liščí chaty).
Dále 2x řízení dopravy na komunikacích a 1x úklid komunikace od bláta.
Dne 15.9.2018 se ludéřovská zásahová jednotka ve zmenšeném početním stavu družstva 3+1 zúčastnila
noční soutěže v hasičské všestrannosti
Hanácká sekyrka, kterou pořádal SDH
Kostelec na Hané. V nočních hodinách
musela jednotka řešit celkem 6 událos-
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tí (vyhledávání osob v lese po bouři
s větším počtem zraněných, ustrojení
na čas, dopravní nehodu se zraněním,
požár, leteckou nehodu – vyproštění
paraglidisty ze stromu, předlékařskou
pomoc a snesení pacienta z Kosířské
rozhledny). Příjezd na základnu byl
cca ve 4 hodiny ráno. Z této velmi
náročné soutěže si členové zásahové
jednotky z Ludéřova dovezli mnoho
zkušeností a poznatků, které budou
ještě pilovat na školeních. Letošní
prověřovací cvičení zásahové jednotky
proběhlo dne 28.9.2018 v 0:43 hodin.
Taktickým námětem byl pád části
stromu na komunikaci II/448 z Laškova směrem do Ludéřova u kříže na
„Horním poli“. Následně bylo zjištěno,
že se na místě nachází 2 zraněné osoby.
Jednotka provedla předlékařskou první
pomoc, rozřezání větví a úklid komunikace.
Dne 2.11.2018 členové zásahové
jednotky provedli kontrolu hydrantové
sítě v Ludéřově a Kníničkách, byly
zjištěny určité nedostatky, které se
zaznamenaly a seznam byl předán
zástupci obce k řešení se správcem
hydrantové sítě. Dne 16.11.2018 se br.
Jakub Němčák zúčastnil cyklického
školení velitelů a br. Milan Husička se
dne 24.11.2018 zúčastnil školení strojníků. Obě školení proběhly na stanici
HZS v Olomouci. Dovybavení zásahové jednotky proběhlo dle požadavku
velitele na vybavení jednotky
v roce 2018. Oproti požadavkům se
navíc podařilo provést generální opravu zásahové hasičské stříkačky PS-12
u firmy Kamil Nevřela – Servis hasičské techniky, která byla v havarijním
stavu a neschopná provozu. Celkové
náklady ve výši 46.000,-Kč zaplatila
Obec Drahanovice.

Zásahová jednotka ze Střížova
v druhé polovině léta a na podzim 2018
nezasahovala. Školení strojníků ve
dnech 17.11.- 18.11.2018 ve školícím
středisku Jánské Koupele se zúčastnili:
br. Kamil Snášel a br. Tomáš Večeřa.
Tento uvedený kurs úspěšně ukončili.
V letošním roce 2018 evidujeme
v našem okrsku č. 5 Drahanovice
celkem 38 výjezdů zásahových jednotek. Nejvíce výjezdů – celkem 27 měla
zásahová jednotka z Ludéřova, 10
výjezdů zásahová jednotka z Drahanovic a 1 výjezd zásahová jednotka
ze Střížova. 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. A
dále je třeba ještě započíst výše uvedené prověřovací cvičení na pád části
stromu na komunikaci II/448 zásahové
jednotky z Ludéřova.
Dne 20. října se v prostorách KD
v Ludéřově konalo slavnostní vyhlášení již. II. ročníku seriálu Olomoucké
noční ligy v požárním útoku. Akce to
byla opravdu prestižní. Vyhlašovalo se
10 nejlépe umístěných družstev mužů
a 5 nejlépe umístěných družstev žen.
Nejdříve diváci shlédli videoprojekci
závodních týmů a poté byla družstva
pozvána na parket. Vítězové nakonec
vystoupali na stupně vítězů a po právu
byli odměněni hodnotnými cenami.
Ludéřovské družstvo mužů po loňském vítězství v této soutěži letos
v celkovém hodnocení seriálu nočních
soutěží skončilo na 8.místě a chybělo
na stupních vítězů. Malou útěchou

Vítězná družstva Olomoucké noční ligy
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může být alespoň fakt, že noční soutěž
LUDRA Cup, konaná dne 28.7.2018
v Drahanovicích byla v rámci hlasování všech zúčastněných týmů oceněna
jako nejoblíbenější soutěž seriálu
soutěží Olomoucké noční ligy v tomto
roce. Ludéřovští pořadatelé obdrželi
putovní plaketu a celou akci završila
diskotéka.
V listopadu 2018 proběhlo vyúčtování dotace od Olomouckého kraje ve
výši 103.000,-Kč na dovybavení zásahových jednotek z Drahanovic, Ludéřova a Střížova v rámci dotačního
programu. Pro ludéřovské a střížovské
členy zásahových jednotek byly pořízeny osobní ochranné prostředky a pro
drahanovické hasiče armatury s příslušenstvím – proudnicí a sadou na
hašení lesních požárů.
Dne 3. listopadu 2018 proběhlo
v Příkazích podzimní setkání představitelů SDH okresu Olomouc, kterého
se zúčastnili vedoucí činitelé Sborů
dobrovolných hasičů z našeho okrsku
č. 5 Drahanovice.
Nyní ještě v krátkosti o činnosti
v jednotlivých Sborech:
Hasiči z Drahanovic, kromě již výše
zmíněné své letošní největší a nejdůležitější akce - oslavy 80 let založení
SDH Drahanovice dne 25. 8. 2018,
uspořádali dne 9. září 2018 ve spolupráci s kapelou PRYOR a za účasti
obce Drahanovice benefici pro Honzíka v areálu u Černé věže. Spolu
s kapelou PRYOR vystoupili bez
nároku na honorář i kapely No Limit a
Supyčasu. Po sečtení sbírky v kasičce,
která probíhala po celou akci a výtěžku
z prodeje občerstvení Sbor Honzíkovi
a jeho mamince předal krásnou částku
19.000,- Kč. Poděkování patří všem
zúčastněným a zvlášť těm, kdo přispěli
na dobrou věc pro postiženého Honzíka. Dne 22.9.2018 Sbor pro své členy
uspořádal posezení u grilu a pivka na
hasičské zbrojnici v Drahanovicích.
V měsíci prosinci 2018 proběhlo
každoroční ukončení sezóny společným výletem do vánoční Olomouce,
spojené s tradičním bowlingem. Mladí
hasiči z Drahanovic se účastnili soutěží
ligy mladých hasičů a dvou pohárových soutěží. Koncem prázdnin
uspořádali vedoucí pro mladé hasiče
výlet do Hrubé Vody na bobovou
dráhu, kde si děti mohly projít i
Kamzíkovu cestu umístěnou ve
stromech. Další výlet a určitě pořádný
adrenalin prožili drahanovičtí mladí
hasiči v Lanovém centru v Olomouci,
kde kromě zdolávání výšky na
lanových překážkách museli překonat i
adrenalin na velké lanové houpačce.
Počasí přálo a děti si to opravdu užily.
Pravidelné schůzky probíhají v klu-
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bovně, přes zimu budou mladí hasiči
z Drahanovic opět využívat tělocvičnu
ZŠ v Drahanovicích.
Střížovští hasiči pořádali dne 4.8. 2018
tradiční oblíbenou akci spojenou s grilováním vepřových kýt a taneční zábavou. Vše se podařilo ke spokojenosti
pořadatelů a návštěvníků. Výtěžek do
sborové pokladny činil cca 12.000,Kč. Ve stejný den se soutěžní družstvo
mužů zapojilo do noční pohárové
soutěže v Náměšti na Hané, kde vybojovalo – vzhledem k velkému počtu
soutěžících - pěkné 11. místo.
V rámci podzimního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne
22.9.2018 se Sbor podílel na vytřídění
starého železa. Zásahová jednotka
SDH Střížov se věnovala péči o dobrý
technický stav vozidla Avia a hasičské
techniky. Připravila techniku na zimní
období a materiál svěřený obcí na
inventury. Dne 1.12. 2018 Sbor uspořádal tradiční rozsvícení vánočního
stromečku před KD ve Střížově. Pro
děti byly připraveny pěkné dárečky,
které věnoval SDH Střížov, Obec
Drahanovice a sponzoři. Střížovské
ženy pro děti a návštěvníky akce zase
upekly cukroví. Hasiči ze Střížova
touto cestou ještě jednou děkují všem,
kteří jim pomohli se zajištěním této
pěkné akce.
Hasiči na Lhotě se dne 22. září 2018
zúčastnili sběru nebezpečného odpadu,
pořádaného Obcí Drahanovice. Na
konci měsíce září Sbor zajistil vymalování části hasičské zbrojnice a instalaci
kuchyňské linky. V říjnu proběhla
brigáda v hasičské zbrojnici a dřevárce. Sbor zakoupil celkem 4 nové hasičské uniformy pro své členy. 30.listopadu 2018 lhotečtí hasiči zdobili a
rozsvítili vánoční stromeček.
SDH Ludéřov pořádal v době od 23. do
25. srpna 2018 pro své členy víkendový pobyt v kempu na Plumlově. Hasiči
z Ludéřova pořádali v sobotu 1.9.2018
„Veteránský den“. Dopoledne byly v
areálu ve Vale k vidění nejrůznější typy
„kozidechů“, na programu byla spanilá
jízda a pokračovalo se v dovednostních
soutěžích. Naopak odpoledne už patřilo jen hasičům. Rozeběhla se totiž
tradiční soutěž „O putovní pohár
veteránů SDH Ludéřov“. Prvenství
obhájili bratři hasiči z Těšetic, na
krásném 2. místě skončili domácí
veteráni z Ludéřova.
Dne 15. září se opět v okolí Ludéřova
pod záštitou místního Sboru konala
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Při této akci dobrovolníci posbírali
opět velkou hromadu odpadu, který se
nacházel zejména okolo silnic a také v
lese. Je na pováženou, co jsou schopni
někteří lidé doslova hodit do krásné
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přírody, místo aby odpad zlikvidovali
v kontejnerech k tomu určených.

Mladí hasiči z Ludéřova pomáhali
„uklízet svět”

Dne 21.9.2018 Sbor pro své aktivní
členy zajistil v areálu ve Vale posezení
u dobrého jídla a pití jako odměnu za
práci na velkých akcích typu Oslava
svátku sv. Floriána v Ludéřově nebo
LUDRA Cup v Drahanovicích. V sobotu 1. prosince 2018 pořádal Sbor již
tradiční Rozsvícení vánočního stromečku, při kterém se nejdříve zpívaly
koledy a popíjel výborný punč.
Chloubou večera pak byl Mikulášský
ohňostroj. Brigády byly zaměřeny
zejména na údržbu areálu „ve Vale“,
jeho zazimování, uklizení spadaného
listí a chystání dřeva na zimu.
V současné době probíhá rekonstrukce
výčepu, kterou si Sbor provede převážně sám na vlastní náklady. Část
materiálu pomohla zafinancovat obec
Drahanovice, za což jí patří velké díky.
Sportovní družstvo mužů se v celkovém hodnocení Olomoucké noční ligy
umístilo na 8. místě, kdy vinou posledních dvou nepovedených závodů
kleslo z průběžného 2. místa. V rámci
Hanácké extraligy se umístilo na 7.
místě a reputaci tak alespoň trochu
napravilo umístění v rámci Velké ceny
Prostějovska, kde muži vybojovali
celkový bronz. Po úspěchu v Olomouci
se podruhé muži blýskli na vyhlášeném October Cupu v Babicích
u Vsetína. Zde s časem 14:36s na obou
proudech a pouhé 0,35s za vítězným
týmem skončili na výborném 4. místě
ze 77 soutěžících družstev.
Družstva starších a mladších hasičů
z Ludéřova se v srpnu a září 2018
pravidelně zúčastňovala soutěží ligy
mladých hasičů v požárním sportu a to
ve Svésedlicích, Nové Hradečné a
Drahlově. Dne 15.září 2018 se děti
opět zapojily do akce „Ukliďme
Česko, ukliďme svět“ , kde spolu se
svými vedoucími a některými rodiči
uklízely okolí Ludéřova. Dne 23. 9.
2018 se na Horním náměstí v Olomouci konalo vyhlášení seriálu
hasičských soutěží Ligy mladých
hasičů za rok 2018, kde starší žáci
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skončili se 67 body na celkovém 14.
místě. Mladší družstvo B se 48 body
skončilo na 20. místě a mladší družstvo
A s 96 body skončilo na krásném 5.
místě. Tím děti ukončily sezonu 2018.

Vyhlášení Ligy mladých hasičů
Horní náměstí Olomouc

Dne 13. 10. 2018 čekal děti Branný
závod požárnické všestrannosti, zařazený již do sezony 2019, který se
konal v Horce nad Moravou. Družstvo
kategorie mladší ve složení: Michaela
Kabátová, Nela Nováková, Aneta
Janů, Matyáš Tampier a Vojtěch
Svoboda obsadilo celkové 13. místo ze
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40 hlídek. Družstvo kategorie starší
reprezentovali: Eliška Malá, Aneta
Černá, Libor Kubala, Michal Sedlář a
Štěpán Svoboda, kteří si doběhli pro
27. místo ze 47 hlídek. V současné
době se děti věnují zimní přípravě a
kreativním tréninkům. Dne 1.12. 2018
se zúčastnily akce Rozsvícení stromečku a 8.12.2018 se rozloučily s hasičskou sezónou 2018.
Tradiční Hasičský ples v prostorách
KD v Ludéřově pořádá SDH Ludéřov
v pátek 25.1.2019. Těšit se můžete na
tradiční tombolu i oblíbenou kapelu
ROXY. Všichni jste tak srdečně zváni!
V současné době probíhá ve Sborech
příprava Výročních valných hromad,
které se budou konat v průběhu měsíce
ledna 2019. Výroční valná hromada
okrsku č. 5 Drahanovice proběhne
v polovině února 2019. Čeká nás bilancování, vyhodnocení celoroční plodné
činnosti ve všech Sborech
i v našem okrsku a plánování činnosti
v roce 2019.
Závěrem mi dovolte, abych ze srdce
poděkoval všem našim dobrovolným
hasičům, kteří se v letošním roce ve
svém volném čase podíleli na propaga-

Podzim v TJ Sokol Drahanovice
Po jaru nabitém akcemi a událostmi jsme zahájili podzimní část soutěží. Naši muži se přihlásili do Hanáckého
poháru. V prvním kole prohráli doma s FK Slavonín (1.A.třída) 3:5. V zápase naši třikrát vedli, ale soupeř vždy
stačil v krátké době vyrovnat a v závěru utkání nás přestřílel.
Branky našeho týmu vstřelili T. Prucek a 2 M. Bartl.
Podzimní část soutěží 2018/2019 nezahájili muži nijak
slavně po pěti kolech měli na svém kontě jen jeden bod. Po
porážce s FK Horka v domácím prostředí odstoupil trenér
pan Zdeněk Pospíšil. Do konce podzimu vedl tréninky nejzkušenější hráč Tomáš Tisoň a z lavičky koučoval utkání
Aleš Hradecký. Po 14 odehraných kolech jsou muži s 12
body na 11. místě okresního přeboru. Věříme, že toto postavení v jarní části soutěže vylepší.
Dorostenci ve spojeném družstvu s SK Náměšť na Hané
hrají okresní soutěž a z 9-ti úcastníků jsou na 8. místě s
pouhými 3 body. Tak jako v posledních několika sezónách
nám dělají největší radost hráči přípravky. V tomto soutěžním ročníku se přihlásili do kategorie starších a trvalo jim
pár zápasů, než se zde trochu rozkoukali. Závěr už byl
dobrý, získali 14 bodů a obsadili 3. místo a jejich výkony
jsou příslibem do jarní části. Škoda, že v týmu není více
hráčů z Drahanovic. Zde bych chtěl apelovat na rodiče
kluků i holčiček, kteří mají chuť zahrát si fotbal, přiveďte je
mezi nás.
Největším problémem podzimu byl katastrofální nedostatek vody na zalévání hříště. Chtěl bych zde poděkovat
Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při dovozu vody,
abychom alespoň trochu zmírnili škody na trávníku. Výbor
se tímto problémem neustále zabýval a jelikož podle předpovědí meteorologů nás takových suchých let čeká více,
musíme přijmout opatření, aby se situace z letošního roku
neopakovala. Před pár lety jsme řešili, že máme hřiště neustále pod vodou, nyní je situace opačná.
Závěr roku bude patřit hlavně odpočinku a bilancování
čeho jsme dosáhli. Jako první jsme uspořádali zájezd do

ci dobrého jména svých Sborů dobrovolných hasičů, okrsku č. 5 Drahanovice a Obce Drahanovice.
Vážení spoluobčané,
Máme před sebou ty nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Já i celý výbor
okrsku č. 5 Drahanovice vám přejeme
klidné prožití svátků vánočních, rodinnou pohodu a radost z narozeného
Ježíška. Do Nového roku 2019 vám
navíc přejeme hodně štěstí, zdraví,
Božího požehnání, lásky k bližnímu a
pocitu z dobře vykonané práce.
Současně vám přejeme, abyste se s námi v příštím roce 2019 scházeli pouze
na společenských a kulturních akcích,
které pro vás naši hasiči již tradičně
připravují. V případě, že v roce 2019
nastane příležitost, kdy nás budete
potřebovat, věřte, že jsme tu pro vás a
jsme schopni vám kdykoli a kdekoli
pomoci v souvislosti s heslem a posláním našich předchůdců - „Bohu ke cti,
vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
starosta okrsku č. 5 Drahanovice,
místostarosta Obce Drahanovice

vinného sklípku v Bořeticích jako poděkování všem, kteří se
podíleli na výstavbě pódia, organizování a zabezpečení
oslav 55. let od založení oddílu kopané a těm, kteří se podíleli na celoročním fungování klubu. V prosinci tradičně
pozveme seniorky do Ludéřova na předvánoční posezení.
V lednu nás čeká Valná hromada, na kterou zveme všechny
členy Sokola. Přesný termín bude oznámen rozhlasem a
pozvánkami.
Činnost naší organizace by se neobešla bez dotací, příspěvků a sponzorských darů. Zde bych chtěl poděkovat
zvláště Zastupitelstvu obce Drahanovice za pomoc při budování pódia i dotaci na činnost mládežnických družstev i celé
TJ. Dík patří i letošním sponzorům z Drahanovic panu
Jaroslavu Sloupskému a Dušanovi Skopalovi. Věříme, že i
příštím roce nám budou nakloněni.
Dovolte mi, abych závěrem popřál sportovcům hodně
vítězných bojů, všem obyvatelům hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce 2019.
Mgr. Jaromír Ostrý
předseda TJ Sokol Drahanovice
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Hledáte práci?
Rádi Vám pomůžeme!

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

F I R S T JO B

V dnešní době je čím dál tím těžší najít práci, která by
člověka bavila a za kterou by byl člověk dobře ohodnocený, Pomůžeme Vám. Jsme zapsaný spolek Hanácká
aktivní společnost, který sídlí v Senici na Hané.
Nabízíme Vám možnost zapojení do našeho projektu
First Job. Najdeme a zaplatíme Vám potřebnou rekvalifikaci nebo další vzdělávání v oboru, který Vás bude
bavit a který je aktuálně potřebný na trhu práce. Pak si
ověříte svoji volbu placenou měsíční praxí u ověřeného
zaměstnavatele. A co bude dál? To už bude záležet jen
a jen na Vás. Projekt je zaměřený na dvě cílové skupiny:
na mladé lidi do 25 let, kteří prozatím nevstoupili na trh
práce, to znamená, že dosud neuzavřeli smlouvy typu
hlavní pracovní poměr nebo dohodu o provedení činnost (na dohodu o provedení práce se omezení nevztahuje) a na lidi ve věku 50 let a víc, kteří jsou nezaměstnaní – tedy bez práce. U této druhé skupiny nezáleží na
vzdělání ani na předchozích zaměstnáních. Celý projekt
probíhá ve spolupráci s Úřadem práce, který nám pomáhá s oslovováním vhodných účastníků. Účast v projektu
Vás nebude nic stát, protože je celý financovaný z prostředků Evropská unie.
Pokud si myslíte, že Vám můžeme pomoci, neváhejte
nás kontaktovat na telefonním čísle 604 558 643, nebo
na e-mailu: firstjob@aktivsenice.cz, kde Vám rádi odpovíme na všechny dotazy. Pokud máte zájem o další
informace, sledujte nás na Facebooku (www.facebook.com/firstjob.has) nebo na webových stránkách projektu www.firstjob.aktivsenice.cz
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INZERCE - NEMOVITOSTI

a

Čtyřčlenná rodina shání ke
koupi rodinný dům.
Tel. 731 078 958

a

KOUPÍM DŮM, CHALUPU k trvalému bydlení. Opravy mi
nevadí. 732 715 267

a

K bydlení i komerčním účelům
nabízím rodinnou vilu 7 + 1.
PENB G. Cena 1.540.000 Kč.
734 747 528

