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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v tomto předvelikonočním, věřím, již jarním čase.
Na úvod mi dovolte představit nové
barevné záhlaví tohoto periodika.
Rozhodli jsme se hlavičku zpravodaje
oživit. V záhlaví můžete zhlédnout
chráněný památný strom v našem
katastru – 300 let starou hrušeň obecnou (nad polní cestou za Lusthózem
směrem na Slatinice). Tato hrušeň je
jedinou chráněnou, volně rostoucí na
severní Moravě. Dorostla k obvodu
kmene 307 cm a výšky 9,5 m. V květnu, kdy je obsypaná květy přímo vyzývá k příjemné procházce.
Od začátku roku proběhly v každém
obecním spolku, občanském sdružení
výroční valné hromady, kde bylo zhodnoceno minulé období a byly probrány
plány na rok 2019.
Dne 11.3.2019 zasedalo zastupitelstvo obce, byl projednán a schválen
rozpočet obce Drahanovice na rok
2019 a to jak na straně příjmů, tak i na
straně výdajů v částce 47.896.000,Kč. Nejvýraznější položkou na straně
výdajů je alokovaná částka
14.500.000,- Kč, tato částka kryje
kompletní rekonstrukci domu č.p. 119
na dům sociálního bydlení. K získání
dotace již chyběl poslední doklad, vše
jsem předal projektovému manažerovi
a teď čekáme na schválení dotace
z IROP.
I v letošním roce funguje program
na podporu spolků, organizačních
složek a občanských sdružení v obci
Drahanovice. Na rok 2019 byla zastu-

pitelstvem obce stanovena částka
500.000,- Kč. V tomto roce se sešlo 8
žádostí za 574.000,- Kč, výběrová
komise na svém zasedání 7.3.2019
rozhodla o korekci částek v jednotlivých žádostech a následně zastupitelstvo obce rozhodlo takto: SDH
Drahanovice 170.000,- Kč, TJ Sokol
Drahanovice 150.000,- Kč, SDH
Střížov 50.000,- Kč, SDH Lhota pod
Kosířem 30.000,- Kč, Římskokatolická farnost Drahanovice 30.000,- Kč,
SDH Ludéřov 25.000,- Kč, U nás z.s.
25.000,- Kč, Myslivecký spolek
Drahanovice 20.000,- Kč. V rozpočtu
obce na rok 2019 je alokována částka
1.000.000,- Kč na opravu střechy kostela sv. Jakuba Většího. K vyplacení
dojde v případě, že ŘKF dostane dotaci. Taktéž je alokována částka pro TJ
Sokol Drahanovice z.s. ve výši
360.000,- Kč. K vyplacení dojde,
jestliže i TJ Sokol Drahanovice dostane dotaci od Olomouckého kraje na
opravu a rekonstrukci šaten a WC ve
staré budově na hřišti.
Zastupitelstvo obce schválilo jako
mimořádnou investiční dotaci
300.000,- Kč pro spolek U Nás z.s. na
úpravu venkovních úprav – hlavní
vchod do sýpky pro návštěvy. Spolek
U Nás z.s. se zavázal, že do konce
tohoto volebního období nepožádá
obec o žádnou investiční dotaci.
Pověřil jsem pana místostarostu Ing.
Navrátila, aby vypracoval výběrové
řízení pro výběr dodavatele stavby –
obnova uličních fasád KD Lhota pod
Kosířem. Dále jsem pověřil pana místostarostu inženýrskou činností pro

stokovou síť a napojení vrtu HV12 na
Lhotě.
Na konci ledna 2019 jsem se zúčastnil jednání na půdě KIDSOKu
v Olomouci, skrze neúnosný stav
dopravy našich dětí (z Ludéřova a
Střížova) do školy v Náměšti na Hané.
Některé změny v jízdních řádech jsou
už platné, zbytek je v řešení. Problém
jsme řešili spolu se zastupitelkou obce
paní Renátou Malou.
Jako zřizovatelé ZŠ a MŠ Drahanovice spolupracuji s paní ředitelkou
na projektu venkovní učebny pro přírodní vědy a praktické činnosti v ZŠ
Drahanovice. Tento objekt by měl
vyrůst ve dvoře zákl. školy, dále řešíme
havarijní situaci školní zdi. Věřím, že
dosavadní zabezpečení průchodu vedle
školy je dostatečné. V dohledné době
zrealizujeme rekonstrukci střech ZŠ
v Drahanovicích. Připravujeme projekt, vše chceme řešit v maximální
míře přes dotace.
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás informoval o mém záměru
reorganizovat pracoviště údržby obce.
Myslím si, že tato změna je žádoucí a
bude ku prospěchu věci. Rovněž dojde
k modernizaci pracovní techniky, která
přispěje k efektivnější práci.
Vážené dámy a vážení pánové, dne
23.3.2019 proběhlo slavnostní otevření
opravené studánky Svatá voda v Drahanovicích, v rámci projektu Živé
studánky, naše studánka vyhrála
1. místo za olomoucký kraj. Dovolte
mi, abych poděkoval manželům Žákovým za jejich čas věnovaný do tohoto
projektu. Další přírodní zajímavost -

Slunečné Velikonoční svátky
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padlá Linda (Topol černý) v Kníničkách. Protože tady nebylo plánováno v projektu revitalizace zeleně v extravilánu obce posezení, p. Jakub Kohn
zhotovil lavičku a stolek. Pevně věřím,
že bude sloužit dobrým lidem k odpočinku.
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Každý kousek se počítá!
V sobotu 23.3.2019 vyrazilo zlikvidovat černé skládky i drobný nepořádek více dobrovolníků.
Organizátorem této akce byl zastupitel
obce pan Dušan Černohous, srdečně
děkuji!!

Duben 2019

Těším se na začátek jara a s tím
spojené zahájení nové turistické sezóny. Je naplánováno mnoho kulturních a společenských akcí. Jak Galerie
U Kalicha, tak i Černá věž bude těchto
akcí plná.
Vážené spoluobčané,
zvu Vás všechny na tyto naplánované
kulturní či společenské akce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
krásné prožití velikonočních svátků,
přeji Vám pevné zdraví a hodně štěstí!
Tomáš Kröner
starosta obce

Z činnosti rady Obce Drahanovice
prosinec 2018 – březen 2019
Vážení spoluobčané,
v období od minulého zastupitelstva obce Drahanovice,
které se konalo dne 12.12.2018 se rada obce Drahanovice
sešla celkem 14x (2x v prosinci 2018, 4x v lednu 2019,
3x v únoru 2019 a 5x v březnu 2019). Na těchto jednáních
rada obce Drahanovice řešila a schválila:
• celkem 7 dodatků k nájemním smlouvám k pronájmům
bytů a nebytových prostor
• 1 žádost o odkup pozemku ve Střížově
• 1 žádost o pronájem pozemku ve Střížově
• 1 žádost o bezúplatný převod částí pozemků v Drahanovicích na Nové
• 1 žádost o pronájem nebytových a skladových prostor ve
Lhotě pod Kosířem
• 5 žádostí o pronájem KD Ludéřov
• 2 žádosti o pronájem KD Střížov
• 1 žádost o pronájem Galerie u Kalicha v Drahanovicích
• 13 žádostí o drobné finanční příspěvky a dotace
• 1 žádost o mimořádnou dotaci spolku U nás, z.s.
• 12 nabídek na drobné práce a dodávky
• 1 darovací smlouvu na Obecní ples dne 5.1.2019
• 2 žádosti o dodání balíčků s ovocem na dětské karnevaly
v Ludéřově a v Drahanovicích
• platový výměr ředitelky ZŠ Drahanovice dle platné
legislativy
• finanční dar pro MŠ Ludéřov na zajištění kulturních a
společenských akcí a herních pomůcek pro děti
• 3 žádosti o vyjádření k vodovodním přípojkám v Drahanovicích a ve Střížově
• 1 žádost o souhlas s přípojkou plynu v Drahanovicích
• 1 žádost o vyjádření k přípojce splaškové kanalizace ve
Střížově
• 1 žádost o zřízení vjezdu na soukromý pozemek z místní
komunikace ve Střížově
• 2 nabídky na hudební produkce na Den matek 12.5.2019
a na Obecní ples 4.1.2020
• 1 žádost o úpravu místní komunikace v Drahanovicích
• 3 žádosti k poskytnutí řádné součinnosti k uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene v Drahanovicích a
na Lhotě pod Kosířem
• 2 žádosti o souhlas se stavbami RD a hospodářské budovy v Drahanovicích
• 1 žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v Drahanovicích

• 1 žádost o souhlas s umístěním staveb v Drahanovicích
• 1 žádost o stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství včetně hlášení pro prodej ryb na rok 2019
• 1 žádost o umístění reklamní cedule na sloup veřejného
osvětlení v Drahanovicích
• 1 žádost o povolení předzahrádky před hospodou U hasičů ve Střížově
• 3 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb.
• pořízení 2 ks chladících vitrín do KD Ludéřov a KD
Střížov
• zvýšení nájmu nebytových prostor pro rok 2019 o 2,1%
• záznam prověrky BOZP ve všech objektech školy
• dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky
plynu
• navýšení příspěvku na stravování zaměstnancům a uvolněným zastupitelům
• smlouvu o nájmu nemovité věci na nebytové a skladové
prostory ve Lhotě pod Kosířem
• geometrický plán č. 534-206/2018 o stanovení skutečné
hráze Mlýnského rybníka v Drahanovicích
• odkup hasičské stříkačky PS 8 SDH Ludéřov
• 2 nabídky na zpracování projektové dokumentace na
venkovní učebnu ZŠ Drahanovice, na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Střížově a obecního skladu v Ludéřově
• změnu rozpočtového opatření č. 5
• částku 80,-Kč na vývoz 1 popelnice pro podnikatele pro
rok 2019
• směrnici obce pro cestovní náhrady na rok 2019
• výběr dodavatele pro obnovu sochy Panny Marie
Assumpty v Drahanovicích
• celkem 5 veřejnoprávních smluv se spolky v obci
Drahanovice
• knihovní řád pro místní knihovny v Drahanovicích, v Ludéřově a ve Střížově
• pořízení odvlhčovače REMKO ETF 320
• souhlas se zařazením investičního námětu do investičních priorit MAP v rámci investiční priority školských
zařízení
• výpověď z nájmu bytu č. 19, Drahanovice č.p. 216
Rada obce Drahanovice zamítla:
• 1 žádost o sponzorský dar do tomboly na ples
• 3 žádosti o finanční příspěvek od obce Drahanovice
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Střížov
• 1 žádost o zapůjčení areálu u Černé věže v Drahanovicích
• 1 žádost o odkup pozemku ve Střížově
• 1 žádost o vodovodní přípojku v Drahanovicích
• 1 žádost o pronájem letního areálu za KD Střížov
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• 1 žádost o souhlas s umístěním staveb v Drahanovicích
• 1 nabídku reklamy v Prostějovském Večerníku

• bezúplatný převod části pozemků v Drahanovicích na
Nové

Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:

Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce podpisem
smluv:

• 3 návrhy na změnu Územního plánu obce Drahanovice
• změnu rozpisu rozpočtu č.5
• převod firmy Jaroslav Doubrava - fyzická osoba na
DOUBRAVANET s.r.o.
• záznam prověrky BOZP provedené ve všech objektech
školy
• změnu soupisu rozpočtu č. 6/2018
• žádost společnosti REMA-AOS ve věci zpětného odběru
obalů po udělení požadované autorizace
• 1 žádost o přidělení obecního bytu
• 1 žádost o zrušení nájmu nebytových prostor ve Lhotě
pod Kosířem
• oznámení o uzavření MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov
v době jarních prázdnin a velikonoc
• 1 žádost o řešení nutných oprav ZŠ a MŠ Drahanovice
• výsledek Tříkrálové sbírky
• oznámení o uzavření školní družiny ZŠ Drahanovice
v době jarních prázdnin
Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• žádost o odkoupení pozemku p.č.1032/11 v k.ú. Ludéřov
• mimořádnou dotaci spolku U nás, z.s. ve výši 300.000,Kč
• směrnici obce pro cestovní náhrady na rok 2019

Nač místostarosta?
Moderní obec 21. století!
Vážení spoluobčané,
je mou povinností vyjádřit se k jednostranně zaměřenému senzačnímu
propagandistickému článku, který
vyšel v Olomouckém deníku dne
15. února 2019 pod názvem „Nač
místostarosta? Přijde draho!“ V tomto
článku je řada polopravd a také
překroucené vyjádření současného
pana starosty Tomáše Krönera. Tento
článek urazil nejen mou osobu, starostu obce, celé zastupitelstvo, ale též
všechny slušné občany, kteří nám
v podzimních komunálních volbách
dali svůj hlas. Poškodil dobrou pověst
obce Drahanovice a čtenářům, kteří
neznají pravou podstatu jednání obecního zastupitelstva vylíčil naši obec
jako by byla v občanské válce. Kopie
článku byla v některých místních
částech obce Drahanovice distribuována společně s přáním ženám k MDŽ.
Občané, kteří mne znají dobře už vědí,
odkud vítr vane a hodili článek do
koše. Pro všechny ostatní občany,
především pro ty nové, kteří se do naší
obce nedávno přistěhovali, přináším
pohled na problematiku uvolněného
místostarosty obce z druhé strany
mince.
Jmenuji se Ing. Pavel Navrátil, byd-

• na zajištění hudebních produkcí na Den matek 12.5.2019
a na Obecní ples 4.1.2020
• na pronájem nebytových prostor ve Lhotě pod Kosířem
• o zřízení věcných břemen – služebnosti ve věci dodávky
el. energie v Drahanovicích a Lhotě pod Kosířem
• na obnovu sochy Panny Marie Assumpty v Drahanovicích
• o nájmu bytu č.p. 111 v Drahanovicích
• celkem 5 veřejnoprávních smluv se spolky v obci Drahanovice
podpisem dodatků:
• k nájemním smlouvám bytů a nebytových prostor
• ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
• podpisem výpovědi a nové smlouvy s převodem firmy
Jaroslav Doubrava-fyzická osoba na DOUBRAVANET
s.r.o.
Zápisy z Rady obce Drahanovice jsou nově od měsíce ledna
2019 přístupné na internetových stránkách obce Drahanovice v rubrice „Obecní úřad – Usnesení rady obce“.
Důvěrné informace jsou upraveny dle požadavků GDPR.

lím v Ludéřově, je mi 49 let. Z toho
jsem 39 let prožil v Ludéřově a 10 let
v Drahanovicích. Jsem ženatý,
s manželkou máme 3 syny a 1 dceru.
Bydlíme v rodinném domě, který jsme
si postavili před 13 lety. Studoval jsem
na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli a
na Vysoké škole zemědělské, zahradnické fakultě v Lednici na Moravě.
V minulém zaměstnání jsem pracoval
jako technik realizací sadovnických
úprav. Revitalizoval jsem zámecké
parky v Lednici na Moravě, Bruntále,
Koryčanech, Linhartovech, Miloticích
u Kyjova, Žádlovicích, hradní park na
Bouzově, městské parky v Litovli,
Chropyni, Krnově, regeneroval jsem
zeleň ve stovkách obcí na Moravě,
realizoval jsem stavby v rámci společných zařízení v krajině po dokončených komplexních pozemkových
úpravách pro Státní pozemkové úřady
v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Vyškov, Šumperk, Jeseník, Zlín a
Břeclav. Zajišťoval jsem inženýrskou
činnost pro konsorcium stavebních
firem ve vztahu k Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví v rámci
rekonstrukcí železničních tratí Olomouc-Červenka a Červenka-Zábřeh.
Pro Obec Drahanovice jsem zajišťoval
technický dozor investora na akci
„Revitalizace zeleně v extravilánu
obce Drahanovice“. V minulém volebním období jsem vykonával funkci
radního obce Drahanovice. Řešil jsem

Ing. Pavel Navrátil,
místostarosta obce Drahanovice
přípravu projektů a realizací na obnovu
zeleně v naší obci, přípravu a zahájení
komplexních pozemkových úprav a
požární ochranu. Společenská činnost
mi není cizí, ve spolcích jsem prakticky vyrostl. Přes 30 let aktivně včelařím, jsem členem ZO ČSV Olomouc.
Od roku 1986 jsem členem SDH
Ludéřov, kde jsem v letech 1994 -1999
vykonával funkci starosty Sboru a
v letech 2000 -2019 funkci jednatele
Sboru. V letech 1996 - 2005 jsem
vykonával funkci jednatele okrsku
Drahanovice a od roku 2010 doposud
vykonávám funkci starosty okrsku č. 5
Drahanovice. V této funkci budu
koncem letošního roku končit, protože
se připravuje sloučení okrsků Drahanovice, Náměšť na Hané a Těšetice
pod jeden velký společný okrsek. Do
vedoucích funkcí nového okrsku již
kandidovat nebudu, chci se naplno
věnovat pouze obci Drahanovice.
Mým velkým koníčkem je hudba. Od
roku 1984 do roku 1999 jsem po boku
svého bratra Františka doprovázel
bohoslužby v kostele sv. Jakuba
Většího v Drahanovicích, v letech
1999 – 2013 jsem zastával funkci
varhaníka v kostele sv. Maří Magdalény v Senici na Hané, od roku 2006
vykonávám funkci varhaníka v kostele
sv. Kunhuty v Náměšti na Hané a od
roku 2016 zastávám funkci varhaníka
opět i v našem farním kostele sv.
Jakuba Většího v Drahanovicích.
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Nyní se vraťme zpět k tématu článku. Funkce uvolněného místostarosty
není jen o odměně, kterou dle zákona č.
128/2000 Sb. o obcích pobírá. Není to
ani o 8 hodinové pracovní době, kterou
běžný občan vykonává. Je to především o osobní zodpovědnosti a denně
24 hodinové pohotovosti pro potřeby
obce a řešení krizových situací, které
mohou nastat a to třeba i v pozdní
noční hodině. V první řadě je to také o
přidané hodnotě, kterou jsem schopen
obci poskytnout na základě svých
odborných zkušeností z minulého
zaměstnání. Ve své funkci uvolněného
místostarosty se chci věnovat při
přípravě projektů inženýrské činnosti,
na kterou si obec Drahanovice v minulosti najímala externí pracovníky, které
musela zaplatit. V minulém volebním
období jsem zajistil zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú Ludéřov. Dnes je hotova aktualizace
bonitně půdních ekologických jednotek (BPEJ) v celém k.ú. Ludéřov,

Duben 2019
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zahrnutém do KoPÚ. Tyto práce
prováděli odborníci z půdní služby
z Brna v průběhu roku 2018, vše hradil
Státní Pozemkový úřad. Obec Drahanovice tyto práce nestály ani korunu.
V letošním roce budou KoPÚ v k.ú.
Ludéřov pokračovat výběrem projekční firmy ke zpracování KoPÚ a vytyčením vnějšího a vnitřního obvodu
pozemkových úprav. Projekční a
geodetické práce v řádu několika
milionů Kč bude opět plně hradit Státní
pozemkový úřad. A po dokončení
pozemkových úprav obdrží Obec
Drahanovice převodem zhruba 7,5 ha
orné půdy, která je v současnosti v k.ú.
Ludéřov majetkem státu. Při dnešní
ceně orné půdy jsou to zhruba další 2
miliony Kč, které obec Drahanovice
získá. Další přidanou hodnotou budou
realizovaná společná zařízení v krajině
(protierozní a protipovodňová opatření, polní cesty, revitalizace vodních
nádrží , apod.) po dokončení pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov. Do

Dobrého dne z Galerie U Kalicha
Tak nám sezona začala a tentokrát co týden, to akce.
Večírek pro ženy k MDŽ příjemné posezení s tombolou,
vínem, živou hudbou, Zábavný večer Furtovníku, Co novyho pod květákem vtipné historky v hanáčtině proložené
nesmrtelnými hity všech žánrů, Zahájení sezony s táborákem a příjezdem kočáru a Slovanský tyátr s představením
Maryša v režii našeho rodáka Zdeňka Vévody.
Tímto tempem se budu snažit pořádat akce celou sezonu
a jsem rád, že mám od vás spoluobčanů a od obecního úřadu
v tomto počínání zpětnou vazbu a podporu. V květnu se
můžete těšit na písničkářku Ashenu, koncert žáků ZUŠ
Litovel. A jen co bude tepleji, akce začneme přesouvat ven.
Májka byla ještě před pár lety v naší obci téměř cizí slovo,
ale díky našim hasičům tu již máme nádhernou obnovenou
tradici. Táboráky, Buchtafest, Burčákfest, Hodový hodokvas se U Galerie již začínají rýsovat. Věřím, že milníkem,
co galerie, ale celé obce se stane Dobrofest. Dobročinný
festival navazující na loňský Benefiční koncert pro
Honzíka, kde jsme jako obec ukázali co v nás je. Ještě
jednou díky za to. Dobrofest se bude konat 3. srpna. Věřím
že z hlášení a plakátů se brzy dozvíte více, ale přece jenom
pokud byste se chtěli zapojit i do organizace a pomoci
s akcí, neváhejte se za mnou stavit nebo zavolat.
Ještě připomenu již vyhlášenou fotografickou soutěž. Na
vývěskách, ne u mě, můžete zjistit přesná pravidla, ale
zjednodušeně: doneste nebo pošlete fotku Drahanovic a
okolí a možná to budete právě vy, kdo bude autorem nových
pohlednic.
Mějte krásný čas, šiřte dobro, foťte a hlavně! Stavte se za
mnou na kus řeči.

Vážení spoluobčané,
po loňských říjnových komunálních
volbách v obci Drahanovice jsem byl
dne 25.10.2018 na ustavujícím zastupitelstvu obce řádně zvolen do funkce
uvolněného místostarosty obce Drahanovice. Je pravda, že v minulosti
obec Drahanovice měla vždy neuvolněného místostarostu, v minulém
volebním období dokonce dva. Jsem
přesvědčen, že funkce uvolněného
místostarosty je potřebná pro rozvoj
naší obce na úroveň vyspělých obcí
21.století. Nežijeme v období normalizace 2. poloviny minulého století,
chceme budovat obec moderní a to ve
všech jejích pěti místních částech.
Držte nám palce.
Ing. Pavel Navrátil,
Místostarosta obce Drahanovice

VOLBY do Evropského parlamentu
24. a 25. květen 2019
pátek od 14.00 do 22.00 hodin
sobota od 08.00 do 14.00 hodin
okrsek č. 1 Drahanovice
zasedací místnost OÚ Drahanovice čp. 144
okrsek č. 2 Ludéřov
Kulturní dům Ludéřov čp. 112
okrsek č. 3 Střížov
Kulturní dům Střížov čp. 79
okrsek č. 4 Lhota p/K
místnost obecního rozhlasu Lhota p/K čp. 30

Obecní úřad oznamuje, že v níže uvedených termínech
bude vybírat místní poplatek za komunální odpad
pro rok 2019.
Částka je 480,- Kč za osobu.

Ludéřov

úterý 23. 4. 2019
místnost rozhlasu

14.30 – 15.15 hod.

Drahanovice středa 24. 4. 2019

8.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
kancelář obecního úřadu

Jakub Kohn

Ilustrační foto

budoucna nás čeká zahájení KoPÚ i ve
2 našich zbývajících katastrech – v k.ú.
Lhota pod Kosířem a v k.ú. Drahanovice.

Střížov

čtvrtek 25. 4. 2019 14.30 – 15.15 hod.
kulturní dům

Lhota p/K

úterý 30. 4. 2019 14.45 – 15.15 hod.
místnost rozhlasu

Duben 2019
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ČERNÁ VĚŽ
Letošní sezona prohlídek na Černé věži začala v sobotu
6. dubna a potrvá do neděle 29. září 2019. Věž bude pro
návštěvníky otevřena vždy v soboty a neděle od 10 -12 a
13 -17 hodin, od června do září ještě ve středu od 13 -17
hodin. Vstupné pro dospělé 20,-, studenti a senioři 10,a děti od 6 ti let platí 5,- Kč.
VÝSTAVY V ROCE 2019
So 6. 4. – Ne 30. 6.
VÝSTAVA RUČNÍ MALBY
Výstava obrazů - akvarely a olejomalby na plátně, malba
na břidlici a kůře z dílny paní Veroniky Srdýnkové z
Červené Lhoty. Částečně prodejní výstava.
St 3. 7. – Ne 29. 9.
OLDŘICH PROKOP - VOSKEM MALOVANÉ
Prodejní výstava obrazů malovaných horkým voskem
doplněná papírovými korálemi.
AKCE NA ČERNÉ VĚŽI V ROCE 2019
Ne 28. 4.
SLET ČARODĚJNIC POD ČERNOU VĚŽÍ
Zábavný podvečer pro malé i velké čarodějnice.
Opékání nad ohněm.
Začátek v 16.00 hodin.
Ne 12. 5.
DEN MATEK
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Drahanovice. Koncert skupiny
Elán Revival Morava. Vystoupení mažoretek pod vedením
A. Balcarové. Tombola.
Začátek ve 14.00 hodin.
So 18. 5.
POHÁDKOVÁ VĚŽ I VES
Setkání dětí s pohádkovými postavami. Plnění úkolů,
odměny, soutěže, diskotéka, tombola.
Začátek ve13.30 hodin u Černé věže, pokračování na
hřišti TJ Sokola – atletický trojboj Memoriálu Josefa
Chytila.
So 27. 7.
HODOVÉ ODPOLEDNE
Hodové odpoledne - koncert skupiny Team Revival MT.
Začátek v 15.00 hodin.
Ne 1. 9.
XVI. SETKÁNÍ SENIORŮ
Kulturní program nejen pro seniory - recitál Jakuba
Smolíka s hostem Františkem Kaslem a zpěvačkou.
Začátek v 15.00 hodin.
So 30. 11.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Rozsvícení vánočního stromku, mikulášská nadílka pro
děti, prodej vánočního zboží, ohňostroj.
Začátek v 16.00 hodin.

VÝSTAVA RUČNÍ
MALBY

Výstava obrazů - akvarely a olejomalby na plátně,
malba na břidlici a kůře
z dílny paní Veroniky Srdýnkové z Červené Lhoty

6.4. - 30.6. 2019

Výstava je částečně prodejní
Otevřeno: sobota, neděle 10 - 12, 13 - 17 hodin

Při příležitosti první akce - Sletu čarodějnic pod Černou
věží - vyhlašujeme pro děti výtvarnou soutěž na téma
ČARODĚJNICE A JEJICH POMOCNÍCI. Malované
obrázky, lepené nebo jinak vyrobené postavičky čarodějnic
a jejich pomocníků mohou děti odevzdávat na Černé věži od
soboty 6.4. do neděle 21.4. a to vždy od 10-12 a od 13-17
hodin. Každé dítě může odevzdat pouze jeden obrázek nebo
postavičku! Na zadní stranu napište jméno a příjmení dítěte,
věk a zda chodí do MŠ nebo ZŠ. Všechny výtvory budou
vystaveny 28.4. na výstavce v jídelně a podle hlasování
dostanou tři nejlepší z každé kategorie odměnu.
V letošním roce proběhnou ve venkovních i vnitřních
prostorách věže potřebné úpravy. Pro veřejnost budou
v areálu připraveny opravené a nově natřené lavičky, část
záhonů projde revitalizací a zasazením nových květin. Celá
věž by měla být nově vymalována, opravena okna a vyměněna popraskaná skla ve vitrínách.
Všechny kulturní akce budou podrobně popsány na plakátech. Spoluobčané, kteří by se do některých akcí chtěli
zapojit mě můžou kontaktovat na tel: 608 311 792 nebo na
e-mailu:info@cernavez.cz.
Těším se na Vaši návštěvu s přáním pěkných jarních dnů.
Lucie Lichnovská

STAROSTŮV HRUŠKOVÝ (JABLEČNÝ) KOLÁČ
300 g hladké mouky, 150 g másla, 75 g práškového cukru, 1 ks vajíčko, 1/4 čajové lžičky prášku do pečiva
Těsto zpracujeme rukama na pomoučeném vále a necháme odležet 2 hodiny.
Asi 1,5 kg hrušek (jablek) oloupeme, dáme do hrnce, přidáme trošku vody, citronové šťávy, skořici – podusíme.
Když jsou hrušky (jablka) mírně měkké, přes síto vylejeme vodu.
Větší polovinu těsta rozválíme přes 2 folie na velikost dortové formy a uděláme okraj.
Těsto propícháme vidličkou a pečeme na 200° C asi 15 minut, vyndáme z trouby posypeme strouhankou, vylejeme
hrušky (jablka) a zbytek těsta rozválíme a koláč tím přikryjeme.
Znovu pečeme asi 30-40 minut až do zlatova. Koláč polejeme citronovou polevou nebo posypeme cukrem.
Citrónová poleva: práškový cukr vmícháme vidličkou do šťávy z 1 citronu až máme hustou polevu.
Dobrou chuť Vám přeje starosta obce
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Rada obce Drahanovice na svém zasedání dne 1.4.2019 schválila absolutní zákaz napouštění
domácích bazénů a zalévání pitnou vodou z obecního vodovodního řadu.
K napuštění bazénu je možné si objednat cisternu, která Vám vodu doveze až domů.
Kontakt na dopravce: p. Vysloužil z Náměště na Hané – 602 585 708 a p. Dostál – 602 185 274.

Činnost Sboru pro občanské záležitosti.
Zima nás opustila, těšíme se z prvních teplých dnů, prvních paprsků. Při čtení těchto řádků, budou Velikonoce již
za dveřmi.
Chtěla bych se však vrátit na začátek března. V Galerii U
Kalicha v Drahanovicích pořádal SPOZ 9.3.2019 již druhý
Večírek pro ženy. K poslechu i tanci hrála skupina A50 s
Vraťou Kratochvílem, členky sboru pro občanské záležitosti
napekly něco sladkého i slaného. Nálada byla výborná a již
se těšíme na třetí ročník.
Také Velikonoční zdobení na Barokní sýpce ve spolupráci se zapsaným spolkem U nás se stává již tradicí. Tyto dílny
s velikonoční tématikou navštěvují zájemci z blízkého i
dalekého okolí s cílem si něco pěkného vytvořit nebo jen
posedět, popovídat si. Občerstvení je zajištěno členkami
SPOZ i členy z.s. U nás.

Letos 1. září nás čeká již XVI. Setkání seniorů a pevně
doufáme, že se počasí vydaří a sejdeme se u Černé věže s
dobrou náladou a programem, který je pro Vás /nejen seniory/ připraven. Členky SPOZ se budou snažit strávený čas
zpříjemnit občerstvením.
V březnu SPOZ přivítal nově narozené občánky, během
roku navštívíme a poblahopřejeme občanům, kteří oslaví
zlatou svatbu.
Chtěla bych zde upozornit naše dříve narozené občany,
kteří letos nebo i v blízkých letech oslaví zlatou, diamantovou nebo jinou jubilejní svatbu, aby kterékoliv členky
SPOZ informovali, případně tuto významnou životní událost sdělili pracovnicím Obecního úřadu v Drahanovicích.
Budeme rády, když tak významný den bude obohacený
příjemným setkáním.
Mgr. Iva Psotová, předsedkyně SPOZ

Z Večírku pro ženy v Galerii U Kalicha

Akce SPOZ
5. 12. 2018 Kamenná svatba – 65 let společného života Věra a Ladislav Kmentovi Ludéřov

Vítání občánků 24. 3. 2019
Samuel Hochwald
Dominik Malý
Jakub Vojtek

Drahanovice
Drahanovice
Kníničky

Viktorie Popelková

Drahanovice

Jakub Dostál

Drahanovice

Duben 2019
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Ze života mateřských škol
V mateřské škole v Drahanovicích
jsme od začátku nového roku začali
pracovat podle integrovaného bloku
„Všechno mě baví, když jsem zdravý“.
Nejprve děti s využitím encyklopedií,
interaktivní dotykové obrazovky a
obrazového materiálu získávaly informace o stavbě lidského těla, existenci
životně důležitých orgánů a jejich
umístěním v lidském těle. Z výtvarného materiálu vytvářely lidskou kostru,
postavu kamaráda kreslily v životní
velikosti, modelovaly, malovaly.
Při praktických činnostech se učily
chápat význam a používání smyslů.
Hrály si „Na ozvěnu“ - sluch, “Na
slepou bábu“ - zrak, „Na Popelku” hmat. Čich a chuť zapojily u ochutnávky potravin se zavázanýma očima a při
společném pečení bábovky.
Dalším cílem bylo seznámit děti
s významem zdraví a způsoby jeho
ochrany.
Zaměřili jsme se na předcházení
úrazům v běžném životě a především u
zimních sportů, protože se děti z naší
mateřské školy účastnily lyžařského
výcviku v Hlubočkách. K tomu jsme
využili projekt „O první pomoci“, kde
se děti pod vedením pracovníků Českého červeného kříže z Prostějova učily
poskytovat pomoc při zlomenině, pořezání, popálení. Nadšeně si nechaly
vytvořit realisticky vypadající zranění
Mateřská škola v Ludéřově první
únorovou sobotu ve spolupráci s rodiči
a přáteli MŠ uspořádala již tradiční
dětský maškarní karneval v kulturním
domě v Ludéřově. Předzvěstí karnevalového veselí byl pohádkový týden
v MŠ, kdy jsme se s dětmi připravovali
na tuto naši významnou kulturní a
společenskou akci. Děti poznávaly
pohádkové postavy, vyráběly jednoduché masky, popisovaly svůj kostým a
hádaly, kdo za co půjde. Tato speciální
příprava se samozřejmě neobešla bez
námětových her. Děti si zahrály na
Popelku a holoubky. Rozvíjely jemnou
motoriku, pozornost, trpělivost, pravidelné střídání, zrakové vnímání.
Zahrály jsme si také hru Na mikrofon,
kde se děti učily odstraňování ostychu
a v neposlední řadě jsme se zaměřili
také na taneční a soutěživé hry.
Program sobotního karnevalového
odpoledne byl zahájen rejem masek.
Děti poté postupně dostávaly slovo,
aby ostatním sdělily, za co přišly.
Následovalo několik tanečních i dovednostních her v režii našeho moderá-

a ochotně se zapojily do “ošetřování„
kamarádů.
Seznámily se i s činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a říkadlo

Taneční umění předvedou v květnu
na vystoupení ke Dni matek a těší se,
že se na ně přijdete podívat.
MŠ Drahanovice

150 - hasiči, oheň jenom zasyčí
155- doktor je tu hned
158- znám, policii zavolám
znají teď ve školce všechny děti.
Věděly, které číslo bylo potřeba zavolat při zásahu záchranářského vrtulníku, který viděly na jedné z vy-cházek.
Při pobytu venku je pro ně už samozřejmost nosit reflexní vesty, což přispívá k jejich bezpečnosti.
Důležitou součástí ochrany zdraví a
předcházení nemocem je i zdravá strava. Děti mají ve třídě k dispozici plakát
potravinové pyramidy a učí se rozlišovat jídlo škodlivé, nebezpečné a to, jež
nám prospívá. Formou výtvarné koláže
si vyrobily „talíř zdravé výživy“ a byly
velmi překvapené, že pizza na něj
nepatří. Musíme je pochválit, ovoce a
zeleninu mají rády a jablíčko po svačince je pro ně pochoutka.

Na vycházce jsme viděli
záchranářský vrtulník

Ve školce nezapomínáme ani na
dostatek pohybu. Každodenní cvičení a
pobyt venku jsme si zpestřili karnevalem, během kterého děti protančily
celé dopoledne.

Z našeho karnevalu

tora – p. Vladimíra Mariánka, za pomoci učitelek MŠ. Na programu samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola
či bublinková show.

kteří se aktivně zapojili do příprav a
zajištění průběhu této akce a našim
sponzorům, kterými byli: Obec Drahanovice, SDH Ludéřov, SDH Střížov.

Dětského maškarního karnevalu se
účastnilo více než 65 dětí z naší MŠ i
blízkého okolí. Děti si tuto akci velice
užily. Důkazem nám byla čirá radost a
úsměv v jejich tvářích. Poděkování
patří všem rodičům a přátelům MŠ,

Velice si vážíme podpory i spolupráce výše uvedených a věříme, že s jejich
pomocí budeme moct i nadále tradici
dětského maškarního karnevalu
v Ludéřově udržovat a zachovávat pro
další generace předškolních dětí.
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Z činnosti jiných MAS
V závěru loňského roku jsem se
zúčastnil velmi pěkné akce, která je
velmi inspirující i pro jiné místní akční
skupiny. Je důkazem toho, že podpora
MAS obcím nebo spolkům nemusí
vždy být jen investiční nebo finanční,
ale pěkná akce jde zorganizovat i pro
společenský život našich spoluobčanů.
Tato akce byla pořádaná spolkem
Aktivní Pomoraví, z. s. ve spolupráci
s Domovem Paprsek a MAS Horní
Pomoraví, o.p.s. Primárně byl Společenský večer s podtitulem květinový
určen šesti domovům pro mentálně
postižené v regionu, respektive jejich
klientům, ale dobře se určitě pobavili
všichni účastníci večera. Těch bylo dle
mého odhadu kolem 250 a byla vytvořena velmi příjemná a přátelská atmosféra, která trvala po celou dobu akce.
Sál byl pěkně vyzdoben, samozřejmě
květinami
a
živá
hudba
s názvem Méďa band, která měla hrát
k tanci a poslechu, hrála výhradně a
jenom k tanci, neboť účastníci večera

si nenechali ujít ani jeden kousek bez
tance. Tanec se nekonal jen tehdy, když
probíhal nějaký program. Ať už to bylo
vystoupení dětí ZŠ Olšany na Šumpersku, indiánských bubeníků, vzpomínce
na československou spartakiádu, orientálních tanečnic nebo žongléra.
Všichni si mohli zakoupit losy do
tomboly a potom radost z výher nebrala konce. Na tombole se mi líbilo i to,
že byl velký počet cen, takže skutečně
každý si něco odnesl a hodně cen bylo
od místních certifikovaných výrobců
značky Jeseníky originální produkt.
Občerstvení bylo na dobré úrovni,

Vystoupení bubeníků

Střípky z dějin obce

Pohled na areál kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích od západu.
Vzhled kostela stále určuje přestavba dokončená v roce 1799.
Vlevo můžeme spatřit renesanční zvonici.

V jednom z textů, které vyšly na
tomto místě, jsme si pověděli o vývoji
drahanovické farnosti před třicetiletou
válkou. Během tohoto válečného konfliktu zpustla fara s kostelem natolik,
že pro ni nebylo možné získat faráře.

zajišťovali je velmi odpovědně žáci
odborné střední školy v Zábřehu.
Pozvání na akci přijali významní hosté
z regionu - starostové, zastupitelé,
senátor a vedení tří místních akčních
skupin. Všem třem hlavním organizátorům spolku Aktivní Pomoraví,
Domovu Paprsek a MAS Horní
Pomoraví patří velké poděkování za
organizaci večera, ale samozřejmě i
všem ostatním, kteří tuto organizačně
velmi náročnou akci zajišťovali. Ještě
je nutno dodat, že to bylo už po sedmé.
Ing. Miroslav Mačák
místopředseda Regionu Haná

Vzhledem k tomu, že v brzké době
proběhne rekonstrukce střechy kostela
sv. Jakuba v Drahanovicích, je na místě
v líčení dějin místní farnosti trochu
pokročit a zaměřit se tentokrát na
samotnou stavbu kostela a fary.

První písemná zmínka o kostele
z roku 1351 může jeho existenci
reflektovat s velkou časovou prodlevou. V tomto případě nám při nedostatku písemných pramenů nepomůže
ani stavebně historický průzkum. Jádro
kostela totiž podle Bohuslava Samka i
Roberta Keprta nevykazuje žádné
specifické znaky, podle kterých
bychom mohli původní stavbu blíže
časově zařadit. Oba autoři se pouze
shodnou, že kostel má středověké jádro
z lomeného kamene v podobě bočních
zdí kněžiště, lodi a západního štítu.
Nejstarší přesněji datovatelnou součástí kostela je překlad jižního okna
zvonice, jehož dřevo pochází z jedle,
která začala růst roku 1367 a pokácena
byla nejpozději v roce 1457. Protože
mohlo dojít k přenesení dřeva z úplně
jiné stavby o něco později, uvedená
informace nám nenapoví ani v otázce
případné rekonstrukce objektu. Jelikož
postrádáme archeologické výzkumy,
nemůžeme, podle mého soudu, ani
určit, zda kostel z roku 1351 již stál
v místech dnešního kostela nebo se
původně nacházel někde jinde. Stavba
kostela mohla mít také dřevěného
předchůdce. Kdy přesně došlo k výstavbě chrámu na současném místě,
nemůžeme stanovit. Musíme se smířit
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se stručným konstatováním, že se tak
stalo nejpozději do konce 15. století.
S případnou datací vzniku zdejšího
kostela nám nepomůže ani patrocinium. Drahanovický kostel je zasvěcen
sv. Jakubu Většímu. Jak víme na základě několika prací, které se věnovaly
patrociniím v některých oblastech, je
jasné, že mnozí světci se těšili své
oblíbenosti periodicky. Patrocinia sv.
Jakuba Většího vznikala od druhé
poloviny 12. století do druhé poloviny
14. století. Tak dlouhé období pro nás
jednak nic neřeší, jednak se mohly
objevit výjimky mimo hlavní proud.
Důvod je nasnadě, o zasvěcení kostela
totiž nerozhodovaly jenom „módní“
záležitosti, tedy kdy byl který světec
zrovna oblíben, ale také vztah majitelů
k světci a přítomnost (alespoň domnělá) jeho ostatků. První informaci o
zasvěcení kostela sv. Jakubu Většímu
známe až z roku 1672. Hypoteticky
mohlo dojít k přesvěcení kostela po
jeho případném poničení nebo náboženských bouřích, nelze proto říci nic
konkrétnějšího. Nemám žádné doklady
o tom, že by druhé jméno tehdejšího
majitele Drahanovic Jana Jakuba
Waderborna, se zasvěcením kostela
nějakým způsobem souviselo.
Odpovědi na otázky spojené s fungováním drahanovického kostela ve
středověku tak může nabídnout spíše
případný archeologický výzkum v areálu kostela nebo hlubší průzkum patrocinií na Moravě. Podívejme se nyní, na
jeho vývoj po roce 1620. Kostel se
roku 1630 zmiňuje jako zcela poničený, tím však o něm ztrácíme na dlouhou dobu jakékoliv informace.
Děkanská matrika z roku 1672 zmiňuje
pouze vybavení zdejšího chrámu.
Vedle několika bohoslužebných předmětů (25) se zde zmiňují také tři zvony
a tři nevysvěcené oltáře, což podle
mého soudu vypovídá o minimálním
využívání zdejšího kostela.
V budoucnu budeme sledovat značný
nárůst jeho inventáře. Roku 1690 se tři
zmíněné oltáře označují jako zasvěcené – hlavní byl zasvěcen svatému
Jakubu Většímu, pravý svaté Kateřině
a levý pak svaté Barboře. Uvádí se také
66 věcí v inventáři a tři zvony.
Z roku 1740 se nám dochoval plánek přestavby kostela. Nevíme však,
zdali byl plně proveden nebo následná
realizace proběhla podle jiného návrhu. Důvodem je přestavba z roku 1799,
která úplně změnila západní průčelí, z
něhož nejdou rozpoznat předchozí
změny. Uskutečnění mini-málně části
plánovaných změn dokládá zaznačení
letopočtu 1742 na portálu hlavní lodi,
navíc pásky na oltářích bočních kaplí
se hlásí také do této doby. O této rekon-
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strukci nemáme však žádné písemné
zmínky, nevyskytují se ani platby v
hlavní účetní knize. Na její případné
realizaci se fara tedy finančně nepodílela.
Dochované děkanské matriky z let
1764 a 1772 přináší informace o materiálu stavby a inventáři. Budova kostela byla tehdy postavena zčásti z lomového kamene a zčásti z cihel. Presbytář
byl celý z kamene, podlaha se skládala
z cihel. V kostele se nacházel dřevěný
tak zvaný vítězný oblouk. Přítomnost
funkčního hřbitova za kostelem dokazuje zmínka o márnici v jeho blízkosti.
V kostele se také nacházela malá
pohřební krypta, o které nic konkrétního nevíme. Kazatelna byla v té době
umístěna na jižní straně kostela (dnes
je na severní) a sakristie se nacházela
(stejně jako dnes) na straně jižní.
V roce 1764 pak zdejší inventář obsahoval 109 artefaktů, roku 1772 to bylo
již 191 bohoslužebných předmětů. Od
konce 17. století tedy došlo k výraznému nárůstu.
Roku 1799 byla dokončena poslední
zásadní přestavba Drahanovického
kostela, což vedle písemných pramenů
dokazuje také zaznačení tohoto
letopočtu na štítě západního průčelí.
Projekt vypracoval Johann Feigerle.
Zásadní proměnou prošla původně
dřevěná klenba, která byla nově vystavěna z cihel. Na základě srovnání
plánů lze usoudit, že rovný závěr
kněžiště byl nahrazený oblým. To
znamená, že náhrobky umístěné ve
vnější straně kněžiště sem byly
vsazeny po této rekonstrukci. Dále
můžeme přenechat slovo odborníku na
dějiny umění Robertu Keprtovi:
„Okno kněžiště bylo posunuto k východní straně, obdobně byly mírně
k východu (zhruba o svoji šířku) posunuty i obě okna hlavní lodi. Nové okno
kněžiště mělo stejně jako původní okno
špaletu jen na vnitřní straně. Původní
okna hlavní lodi měla dvojici špalet
(vnější i vnitřní), nová okna hlavní lodi
větší než předchozí získala jen vnitřní
špalety. Upraven byl vstup do kněžiště
ze sakristie i vstup do kostela v západním průčelí. Kůr byl mírně zvětšen,
původní jednoramenné schody na kůr,
které vedly z prostoru pod kůrem na něj
kolmo k podélné ose kostela severně od
této osy, byly nahrazeny točitými schody v nově přistaveném šnekovém schodišti. Kvůli zaklenutí hlavní lodi a nové
kruchtě bylo zesíleno zdivo pilastry
v prostoru křížení i v podkruchtí.
Pilastrům překážely schody na kazatelnu, která stála při jižní zdi hlavní lodi;
schody k ní vedly od prostoru křížení.
Nová kazatelna byla přistavena v rohu
hlavní lodi při vítězném oblouku a
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schody na ni byly probourány skrze roh
zdi. Kvůli klenbám bylo zdivo kostela
zvýšeno cihelnou přizdívkou dobře
viditelnou na půdě nad kostelem i
bočními kaplemi“.
Příčinou přestavby kostela se stal
požár, který ho roku 1779 značně
poškodil. Nově stanovený farář
Sebastián Tříska si také stěžoval na
dezolátní stav kostela, který ho omezoval v plnění jeho duchovních povinností. Nechal proto již roku 1792
vypracovat odhady na opravu.
Provizorní oprava byla odhadnuta na
636 zlatých, plná rekonstrukce s nahrazením dřevěného stropu potom na
1407 zlatých 57 krejcarů. Jak vyplývá
z předchozích řádků, vybrána byla
nakonec druhá varianta, výdaje se však
vyšplhaly až na 2184 zlatých. Kvůli
přestavbě prodala fara svůj farní les
zvaný v německy psaných pramenech
jako „Heck“, čímž bylo pro stavbu
získáno 587 zlatých. G. Wolny zmínky
o tomto lesu našel již v roce 1560, kdy
se v půhonných knihách nazývá jako
„Knězí háj“. Kupcem se stala sama
vrchnost sídlící v Čechách pod
Kosířem.
Co se budovy fary týče, ta se v současné poloze nachází nejpozději od
roku 1802, kdy byla vystavěna. Tehdy
však sestávala pouze z přízemní části.
Vedle obytné budovy se zde nacházely
také budovy hospodářské – stodola,
stáje pro koně a krávy a chlévy.
Současný stav budovy pochází z roku
1888, kdy se celá vyjma venkovních
zdí a několika vnitřních zbourala a
vystavěla na patro. Kde fara stála před
rokem 1802, nevíme. Nacházela se
však v blízkosti kostela, což je také
uvedeno v děkanské matrice roku
1764. Tehdy se stavba připomíná jako
zčásti z kamene a zčásti z cihel se
dvěma místnostmi pro duchovního,
jednou pro kooperátora, jednou pro
služku a malou kuchyní. Ve stájích se
nacházely tři krávy a tři koně. Fara
tehdy sousedila vedle kostela také
s domem nějakého Josefa řečeného
Garorius. Domněnku faráře uvedenou
ve farní kronice roku 1908, že se
dřívější fara nacházela v zahradě pana
Ostrého, která sousedí s areálem kostela, nemůžeme prokázat. Farář vycházel
z jím objevených základů za kostelem
a ze zazděného vchodu ve zdi, které
dnes již nejsou viditelné.
V druhé polovině 19. století došlo
pouze k vystavění tzv. panské kruchty.
Ta byla realizována roku 1861 a dnes
plní roli kaple naproti sakristii. V 70.
letech se pak objevily dva projekty na
zásadní přestavbu kostela. Nejprve v
roce 1873 žádali zdejší farníci zvětšení
Drahanovického chrámu. Radikální
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proměnou by prošlo celé jeho západní
čelo, jež by bylo nově doplněno o
velkou výraznou věž. Celý plán ztroskotal na nezájmu patrona Augusta
Alexandra Sylva-Tarouccy, který
nechtěl investovat 7 000 zlatých. Nový
farář T. Polách (působil zde po roce
1872) se do celé záležitosti vložil a
podařilo se mu získat souhlas vrchnosti
s rozšířením kostela. Dal vypracovat
plány u prostějovského architekta Jana
Pospíšila. Vše včetně rozpočtu již bylo

Nerealizovaný návrh
rekonstrukce kostela z roku 1873

Šestý náhrobek vsazený do vnější strany panské kruchty náležel
nám neznámému rodu
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připravené, avšak přestavba ztroskotala na smrti patrona v říjnu roku 1872.
Poručník za nezletilé dědice Egbert
hrabě Belcredi sjednanou investici
odmítl odsouhlasit jednak kvůli značnému zadlužení statků, jednak protože
se mu navrhovaný projekt nelíbil.
V důsledku odmítnutí této stavby byla
za 1100 zlatých opravena stávající
zvonice. Po požáru v roce 1876, který
poničil pouze střechu kostela, nechal
Tomáš Polách od architekta A. L.

Řehačka navrhnout další plán zvelebení místního svatostánku, které nepočítalo s výstavbou věže. Ani tento
projekt však nebyl realizován. Kostel
sv. Jakuba Většího si díky krachu
těchto návrhů zachoval podobu z roku
1799, neprošel žádnou přestavbou a
opravy na něm měly charakter pouze
udržovací. Výjimkou byla přístavba
tak zvané panské kruchty v roce 1861
v jihovýchodní části kostela.
Mgr. Roman Paulo

Poněkud skromnější návrh přestavby z roku 1876,
taktéž nakonec nerealizovaný

Náhrobek Jana Drahanovského
ze Stvolové

Kostel sv. Jakuba Většího
na nedatované fotografii

V neděli 17. února 2019 se konala na rozhledně Velký Kosíř oslava Valentýna. Vedení obce
Drahanovice během celé akce zajišťovalo obsluhu na rozhledně. Pan starosta organizoval
valentýnskou tombolu, ve které bylo možné vyhrát nejen různé sladkosti a drobnosti, ale i
polibek od své lásky. Prodávali se špekáčky s chlebem, čaj a svařené víno. Na čepu teklo regionální pivo z Pivovaru Kosíř. Celá akce se nesla v dobré náladě a i díky teplému
a slunečnému počasí se akce zúčastnila spousta dětí s rodiči, cyklistů, turistů, ale i zamilovaných párů.
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Revitalizace zeleně v obci Drahanovice pokračuje dalšími etapami
tově. Odborně ošetřeny budou staleté lípy u Černé věže, u
sochy Panny Marie Assumpty a kolem kostela sv. Jakuba
po realizaci první etapy revitalizace zeleně v obci Většího. Na Lhotě nás čeká revitalizace zeleně na návsi u
Drahanovice a to na celkem 11 lokalitách v místních částech kapličky Panny Marie Pomocnice. Vykácení dožívající lípy
Kníničky, Ludéřov, Střížov a 2 lokalitách v Drahanovicích a jalovců již proběhlo, následovat bude výsadba nové lípy,
v roce 2017 pokračovala v loňském roce 2018 obnova zele- dalších 4 malokorunných stromů, regenerace trávníků, ošetně tentokrát v krajině pod názvem „Revitalizace zeleně na ření stávajících lip a výsadba cibulovin. Na Lhotě pod
veřejných plochách v extravilánu obce Drahanovice“. Kosířem ještě proběhne v rámci této akce výsadba solitérníJednalo se celkem o 7 vybraných lokalit v Drahanovicích, ho vzrostlého stromu u autobusové čekárny. Poslední lokaliKníničkách, Ludéřově, Střížově. Akce byla zrealizována tou je revitalizace parčíku za Kulturním domem ve Střížově.
k 30. listopadu 2018 a v současné době čekáme na proplace- Kromě výsadby 1 soliterního stromu zde budou vysazeny
ní 80% uznatelných nákladů na tuto akci ze Státního fondu keřové skupiny, živé ploty, odborně ošetřeny stávající stroživotního prostředí. Na těchto sedmi lokalitách bylo vysaze- my, zregenerován trávník, osazeny 2 ptačí budky. Celkem v2
no celkem 104 nových stromů, odborně ošetřeno celkem 93 rámci této etapy revitalizace zeleně je kácen 1 strom, 10 m
stromů, pokáceny stromy dožívající a havarijní, obnovena keřové skupiny, odborně ošetřeno bude celkem 20 stromů,
část louky na Spálenci v Drahanovicích. Realizační firma vysazeno bude 46 vzrostlých stromů, 710 keřů a 630 cibulobude na těchto sedmi lokalitách provádět 3 letou pěstební vin. V dalších třech lokalitách, které nebyly předmětem
péči, která je rovněž součástí dotační akce a spočívá v záliv- dotace z důvodu potřebného rozsáhlého kácení, proběhne
ce, opravě ukotvení nově vysazených stromů, výchovných obnova na jaře 2019. Potřebné kácení bylo provedeno nejen
řezech, odplevelování výsadbových míst. Významnou akcí pracovníky naší obecní pracovní čety, ale též dobrovolnými
roku 2018 se stala obnova okolí pomníku padlých hasiči z Ludéřova, Střížova a členy TJ Sokol Drahanovice.
v Drahanovicích, dle návrhu renomované olomoucké Nelze opomenout ani pomoc členů Mysliveckého sdružení
zahradní architektky Ing. Karin Dienstbierové. Obnova Drahanovice, kteří provedli probírky u přístupové cesty od
spočívala ve vykácení všech suchých, havarijních a dožíva- Ludéřova k chatě Svatopluka Čecha a v lesním porostu
jících stromů, náletů a keřových skupin, vyfrézování paře- kolem kříže na Příhoně. Všem občanům, kteří se na těchto
zů, v opravě opěrné zdi, schodiště, renovaci oplocení brigádách podíleli chci ještě jednou ze srdce poděkovat.
pomníku, obnově přístupových cest, vyčištění a opravě Koncem měsíce března bylo provedeno vyfrézování a úklid
pomníku, nových výsadeb stromů, keřů, trvalkových záho- pařezů ve vybraných lokalitách. První obnovovanou lokalinů, instalaci mobiliáře a založení nových trávníků. Nově tou je parčík u Svatých ve Střížově, kde již bylo koncem
opravený parčík byl občanům Drahanovic slavnostně pře- minulého roku vysazeno celkem 11 nových vzrostlých strodán u příležitosti oslavy stého výročí založení Česko- mů. Na jaře zde bude vysazena ještě 1 lípa a vysazeny nové
slovenska dne 28.10.2018. Tato akce byla plně hrazena keřové skupiny dle projektové dokumentace. Celkem 10
z rozpočtu obce Drahanovice vzhledem ke skutečnosti, že nových javorů bude vysazeno na hřišti na Lhotě pod
SFŽP nepodporuje akce, ve kterých je třeba provést totální Kosířem po vykácených břízách, dále v parkové ploše před
obnovu zeleně. Třešničkou na dortu této zdařilé obnovy obchodem budou vysazeny nízké keře a založen nový trávparčíku u pomníku padlých v Drahanovicích byla instalace ník. Poslední lokalitou je fotbalové hřiště v Drahanovicích,
osvětlení samotného pomníku padlých, kterou provedl býva- kde bude vysazeno celkem 11 nových stříhanolistých
vzrostlých olší. Mezi další aktivity obce v oblasti zeleně
lý dlouholetý radní obce Drahanovice pan Josef Žák.
patří plánovaná obnova trvalkových záhonů u Černé věže a
před obecním úřadem v Drahanovicích.
V současné době plánujeme přípravu projektové dokumentace na obnovu zeleně v úseku od kapličky po křižovatku na Nové v Drahanovicích a přípravu PD na 2.etapu revitalizace zeleně v extravilánu obce, která bude zahrnovat
vybrané lokality ve všech místních částech obce Drahanovice. Projekt bude řešit např. výsadbu nové lipové aleje
podél cyklostezky Drahanovice-Střížov, obnovu třešňového
sadu nad chatami ve Střížově, ošetření hruškové aleje ve
Lhotě pod Kosířem, dokončení výsadby lipové aleje od
pomníku Svatopluka Čecha směrem k Ludéřovu s obnovou
lesoparku v okolí myslivecké chaty U Svatopluka, aj. Další
lokalitou, která projde významnou obnovou je okolí rybníčka v Ludéřově, které bude součástí revitalizace této vodní
nádrže. Na tuto akci již máme vypracovanou studii a
v současné době nás čeká zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Vážení spoluobčané,

V letošním roce jsme již zahájili další etapu revitalizace
zeleně za přispění 60% dotace z uznatelných nákladů ze
SFŽP 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. V Drahanovicích se můžeme těšit na novou úpravu zahrádky před
opravenou nádražní budovou, nové výsadby stromů a keřů
na hasičském hřišti, v zahradě Mateřské školy a Galerie u
Kalicha, na solitérní výsadby stromů u kapličky a u kříže na
Lázince, na nové výsadby stromů kolem kontejneru na hřbi-

Vážení spoluobčané,
nedávné rozmary počasí nás mohly přesvědčit, že revitalizace zeleně v obci Drahanovice je promyšlená a cílená.
Z obecní zeleně jsme odstranili přestárlé, neperspektivní a
havarijní dřeviny, které mohly ohrozit životy, zdraví a majetek vás, našich občanů. Nové výsadby plánujeme s jistým
nadhledem do budoucnosti v řádu několika desítek let.
Přejme si, abychom se v nové zeleni cítili dobře a aby nám
všem sloužila dlouhá léta.
Ing. Pavel Navrátil,
Místostarosta obce Drahanovice
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Ř Více na www:diakoniebroumov.cz
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

Ř Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ř Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Ř Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
Ř Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici
Ř Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Ř Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Ř Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Ř Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Ř Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Ř Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ř ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
Ř nábytek
Ř znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
Dne: pondělí 29. 4. 2019
čas: 17.30 – 18.30
místo:
Drahanovice – sklad na Rybníčku
Ludéřov, Kníničky – rozhlasová místnost na
autobusové zastávce
Střížov – Kulturní dům
Lhota pod Kosířem – rozhlasová místnost
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Duben 2019

Duben 2019
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE

Vážení spoluobčané,
pravidelně vás na stránkách obecního zpravodaje informuji o činnosti
okrsku č. 5 Drahanovice a všech jeho
Sborů dobrovolných hasičů z Drahanovic, Ludéřova, Střížova a Lhoty pod
Kosířem. V krátkosti vás teď seznámím s činností našich dobrovolných
hasičů od ledna do března 2019.
Ve všech čtyřech Sborech okrsku č.
5 Drahanovice proběhly v průběhu
ledna 2019 řádné Výroční valné hromady. Byla vyhodnocena celoroční
činnost za rok 2018 a vytyčeny nové
úkoly pro rok 2019. V lednu 2019
proběhly ve všech hasičských zbrojnicích v Drahanovicích, Ludéřově,
Střížově a na Lhotě pod Kosířem řádné
inventarizace obecního majetku.
Požadavky velitelů na dovybavení
zásahových jednotek byly řádně zpracovány a začleněny do letošního obecního rozpočtu. Obec Drahanovice
požádala v souladu s letošními pravidly poskytování příspěvku olomouckého kraje na vybavení zásahových
jednotek o dotaci na dovybavení
našich tří zásahových jednotek SDH
Drahanovice, SDH Ludéřov a SDH
Střížov z rozpočtu Olomouckého kraje. Nyní čekáme na výsledek hodnocení podaných žádostí o dotaci.
V krátkosti se ještě zmíním o činnosti v jednotlivých Sborech :
Členové SDH Lhota pod Kosířem
provedli v lednu úklid v hasičské
zbrojnici, vyřadili staré skříně a nepotřebné hadice. Byla provedena instalace zakoupeného mrazáku a lednice.
Sbor se podílel na přípravě a průběhu
lhoteckého plesu, který se konal dne
2.2.2019 v opraveném interiéru KD
Lhota pod Kosířem. Dne 9.2.2019
oslavili lhotečtí hasiči na sále KD
Lhota pod Kosířem šedesátiny svého
starosty Sboru, br. Viléma Žampacha,
kterému věnovali věcný dar a květiny.
V průběhu měsíce února 2019 řešili
lhotečtí hasiči žádost o dotaci na svou
činnost, spolupracovali s místní hospůdkou na Lhotě a věnovali se brigádám na úklid palivového dřeva. Nyní
se intenzivně připravují na svou letošní
největší akci, kterou je oslava 80 let
založení SDH Lhota pod Kosířem,
která se bude konat v sobotu dne
24.8.2019.
Hasiči z Ludéřova pořádali v pátek
25.1.2019 tradiční hasičský ples v Kulturním domě v Ludéřově. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina

ROXY. Hasičský ples se vydařil,
zúčastnilo se ho 162 platících návštěvníků, nejvíce za poslední roky. Hosté
se mohli těšit na tradiční hasičskou
tombolu. Je dobře, že úsilí omlazeného
vedení ludéřovského Sboru nese své
ovoce a občané se na akce pořádané
hasiči rádi vracejí. Ve dnech 8.-10.
února 2019 pořádalo sportovní družstvo mužů soustředění před sportovní
sezónou. To probíhalo v areálu SDH
Třeština v okrese Šumperk. Muži se
pravidelně v zimním období scházeli
v prostorách KD v Ludéřově a zdokonalovali svou fyzickou zdatnost v rámci přípravy na novou soutěžní sezónu.
Dne 9.2.2019 oslavili ludéřovští hasiči
na sále KD v Ludéřově šedesátiny
svého bývalého dlouholetého starosty
Sboru, br. Františka Navrátila, kterému
věnovali věcné dary. Nechyběla siréna
a ukázka hašení požáru z hydrantové
sítě před KD v Ludéřově za účasti
oslavence. Brigády byly zaměřeny na
kácení stromů na hřišti na Lhotě pod
Kosířem, kácení a prořezávky náletových dřevin kolem cesty od pomníku
padlých v Ludéřově směrem na Příhon
a kolem jezírka na Příhoně, úklid pokácené obecní zeleně ve zmole za mlatem
v Ludéřově, úklid a údržba areálu ve
Vale včetně hasičské klubovny.

Brigáda na pokácení a úklid havarijních
stromů kolem jezírka na Příhoně nad
Ludéřovem

V pátek 5. dubna 2019 se opět v
okolí Ludéřova pod záštitou SDH
Ludéřov konala akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Akce se zúčastnili též
mladí hasiči a dobrovolní občané
z Ludéřova. Dotaci z programu podpory spolků ve výši 25.000,- Kč ludéřovští hasiči použijí na přebudování části
hasičské klubovny na školící místnost,
která bude sloužit jak pro výuku mladých hasičů, tak pro organizační činnost zásahové jednotky SDH Ludéřov
a v neposlední řadě k činnosti samotného sboru. Mladí hasiči se od začátku
měsíce února 2019 věnovali zimní
přípravě v tělocvičně ZŠ Drahanovice.
Pod vedením Bc. Anežky Husičkové se
tak připravovali na nadcházející sezonu 2019 různými cviky a naučnými
hrami.

Zimní příprava mladých hasičů
SDH Ludéřov

Zásahová jednotka z Ludéřova řešila v letošním roce 2019 celkem 3 události. Dne 13.1.2019 se jednalo o likvidaci následků úniku PHM z projíždějícího vozidla na silnici II/448 nad
pomníkem padlých v Ludéřově, dne
30.1.2019 odstraňovala v rámci technické pomoci odtávající sníh ze střechy Mateřské školy v Ludéřově a dne
7.3.2019 zasahovala na odstranění
nebezpečně nahnutého stromu nad
silnicí Drahanovice – Lhota pod
Kosířem v drahanovickém lese.
Jednotka se schází každý měsíc při
pravidelné kontrole techniky, při této
příležitosti také probíhají různé výcviky. V lednu se jednalo například o
výcvik s páteřní deskou, kterou má
jednotka ve výbavě od podzimu 2018.
V únoru 2019 se členové jednotky
podíleli na technickém zabezpečení
akce „Hrdinové regionu 2019“, kterou
pořádal Olomoucký kraj v obchodním
centru Šantovka Olomouc. Dále se
v měsíci únoru 2019 celkem 4 členové
zásahové jednotky zúčastnili cyklické
odborné přípravy velitelů družstev na
stanici HZS Olomouc. Kurz „Technik
v jednotce PO“ úspěšně ve dnech 22.23.2. 2019 absolvovali Ing. Pavel
Navrátil ml., Jaroslav Hausknecht a
Bc. Milan Husička. V únoru a březnu
2019 probíhaly také výcviky hasičůpilařů. Stromy na výcvik poskytla obec
Drahanovice. Zásahová jednotka se
zúčastnila společného taktického cvičení dne 28.3.2019 při čerpání vody z
rybníčka v Ludéřově. V současné době
vedení Sboru společně s vedením naší
obce připravuje záměr na plánovaný
projekt rekonstrukce části obecního
skladu ve dvoře v Ludéřově na garáž
pro zásahové vozidlo jednotky požární
ochrany Ludéřov.
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Hasiči ze Střížova na své Výroční
valné hromadě vyhodnotili činnost
Sboru v uplynulém roce 2018, ocenili a
vyznamenali aktivní členy. Zároveň
schválili plán práce na rok 2019 a je
možno konstatovat, že plán to je bohatý na kulturní a sportovní akce. V měsíci únoru výbor a členská základna
SDH Střížov připravovali tradiční
Hasičský ples ženám k MDŽ, který se
konal v sobotu dne 2. března 2019 na
sále KD Střížov. Vynaložené úsilí bylo
korunováno úspěchem v podobě velké
návštěvy občanů a ostatních příznivců
při celkově dobré atmosféře plesu.
Členové sboru se brigádnicky podíleli
na kácení a úklidu obecní zeleně a na
taktickém cvičení okrsku č. 5 Drahanovice při čerpání vody z rybníčka v
Ludéřově dne 28.3.2019. Nejbližší
plánovaná akce sboru je sběr starého
železa. V současné době vedení Sboru
společně s vedením naší obce připravuje záměr na plánovaný projekt celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice
ve Střížově. Zázemí pro jednotku,
garáž a prostory pro spolkovou činnost, připojení pitné vody, kanalizace a
nové rozvody elektrické energie jsou
to nejpotřebnější. Vše je třeba řešit
komplexně a za pomocí dotací.
Hasiči z Drahanovic uskutečnili
brigádu na hasičské zbrojnici, kde
provedli instalaci nových skříní na
hasičské potřeby a tyto nově uskladnili. Provedli jarní úpravu trávníku na
hasičském hřišti jeho pohnojením a
dosetím po provedené vertikutaci trávníku, kterou zajistila obec Drahanovice. Drahanovští hasiči plánují sběr
železného šrotu a na Velký pátek
19.4.2019 budou absolvovat v pořadí
již čtvrtý výšlap na „Hanácké Mont
Blank“. Výbor SDH Drahanovice
připravuje zajímavé kulturní a společenské akce pro rok 2019. Zásahová
jednotka letos zasahovala celkem 2x.
Dne 16.2.2019 se 4 členové zásahové
jednotky zúčastnili výjezdu na únik
nebezpečných látek v Drahanovicích
č.p. 214. Zastavili hlavní uzávěr plynu
a vyvětrali bytové prostory. Další
výjezd absolvovali dne 11.3.2019 v
5,07 hodin, kdy v počtu 4 členů zasahovali při technické pomociodstranění spadlého stromu ze silnice
Drahanovice-Lhota pod Kosířem
v drahanovickém lese. Obec Drahanovice zajistila generální opravu
hasičské zásahové stříkačky PS 12
v ceně 53.555,-Kč včetně DPH. Členové zásahové jednotky nově opravenou
PS 12 vyzkoušeli dne 28.3.2019 na
taktickém cvičení okrsku č. 5 Drahanovice při čerpání vody z rybníčka
v Ludéřově.
Všechny 4 naše Sbory dobrovolných

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Společné taktické cvičení
okrsku č. 5 Drahanovice
– čerpání vody z rybníčku v Ludéřově

hasičů v okrsku č. 5 Drahanovice
využily možnosti žádat do konce
měsíce února 2019 dotaci od Obce
Drahanovice na svoji činnost z dotačního programu Podpora činnosti
Spolků, organizačních složek a občanských sdružení v obci Dra-hanovice na
rok 2019. Na základě jednání výběrové
komise a následného odsouhlasení
obecním zastupitelstvem dostanou naši
hasiči v letošním roce na svoji činnost
tyto
finanční
prostředky
z rozpočtu obce Drahanovice: SDH
Drahanovice 170.000,-Kč, SDH
Ludéřov 25.000,-Kč, SDH Střížov
50.000,-Kč a SDH Lhota pod Kosířem
30.000,-Kč.
Vyvrcholením letošních Výročních
valných hromad byla VVH okrsku č. 5
Drahanovice, konaná dne 16. února
2019 v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Drahanovicích. Poděkování
patří výboru okrsku č. 5 Drahanovice a
SDH Lhota pod Kosířem za letošní
zajištění naší okrskové VVH, Obci
Drahanovice za poskytnutí prostor
k jednání. Zrekapitulovali jsme naši
činnost za rok 2018 a vytyčili jsme si
nové cíle pro rok 2019, který je
zároveň posledním rokem ve volebním
období 2015-2020. Současně to byla i
poslední VVH okrsku č. 5 Drahanovice, protože v letošním roce dojde
k sloučení okrsků č.5 Drahanovice, č. 6
Náměšť na Hané a č. 21 Těšetice. Příští
VVH bude v únoru 2020 volit vedení
nového sloučeného okrsku, který zatím
nemá své jméno. Toto bude předmětem
diskuse. Přeji našim hasičům, aby
v novém vedení sloučeného okrsku
naše Sbory dobrovolných hasičů
důstojně reprezentovali. Za sebe mohu
říci pouze to, že do nového vedení
sloučeného okrsku již kandidovat
nebudu. Osobně mi bylo ctí vykonávat
po dobu 2 volebních období od roku
2010 funkci starosty okrsku č. 5
Drahanovice. Děkuji všem, kteří mě
v této funkci podporovali a kteří se
mnou spolupracovali.
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem krásné jarní dny,
radost z dobře vykonané práce na
zahrádce protkanou vůní líbezných

Duben 2019

květů stromů a keřů, včelami dostatečně opylených pro nadcházející letošní
bohatou úrodu. Současně si vás dovoluji pozvat na zajímavé akce, které
budou naši hasiči v okrsku č. 5
Drahanovice v době od dubna do září
2019 pořádat:
● 13.4. 2019 – SDH Ludéřov bude
provádět v Ludéřově a Kníničkách sběr
starého železa a sběr elektroodpadu
a SDH Drahanovice bude provádět
v Drahanovicích sběr starého železa
● 27.4. 2019 – SDH Drahanovice
pořádá již tradiční akci „Stavění máje“
● 4.5. 2019 – Tradiční oslava svátku
sv. Floriána v Ludéřově. Nedílnou
součástí této akce bude tradiční, již
XXIII. ročník oblíbené hasičské soutěže „O putovní pohár sv. Floriána,
patrona hasičů a III.ročník dětské
hasičské soutěže JUNIOR CUP.
● 12.5.2019 – v Ratajích proběhne
okrskové kolo v požárním sportu za
účasti našich družstev mužů z
Drahanovic, Ludéřova a Střížova,
letošním pořadatelem je okrsek č. 21
Těšetice
● 31.5.-2.6.2019 – Na Lhotě se uskuteční tradiční „Lhotecké hody“
● 1.6.2019 – SDH Drahanovice pořádá tradiční akci „Kácení máje“
● 16.6.2019 – SDH Ludéřov pořádá
ve spolupráci s SDH Drahanovice a
obcí Drahanovice v hasičském areálu
„Za kapličkou“ v Drahanovicích závod
Okresní ligy mladých hasičů okresu
Olomouc za účasti cca 70 družstev
mladých hasičů.
● 27.7.2019 večer od 2100 hodin –
SDH Ludéřov pořádá v hasičském
areálu „Za kapličkou“ v Drahanovicích
IV. ročník noční hasičské soutěže
„LUDRA CUP“. V roce 2018 byl
„LUDRA CUP“ vyhlášen nejoblíbenější soutěží Olomoucké noční ligy
● 3.8. 2019 – SDH Střížov pořádá
tradiční GRILPÁRTY s taneční zábavou
● 24.8.2019 – SDH Lhota pod
Kosířem pořádá oslavu 80 let svého
založení
● 7.9.2019 – SDH Ludéřov pořádá
tradiční Veteránský den. Dopoledne
sraz kozidechů s projížďkou k Černé
věži do Drahanovic, dovednostní
soutěže, odpoledne proběhne veteránská hasičská soutěž „O putovní pohár
veteránů SDH Ludéřov“.
Těším se na setkání s vámi na výše
uvedených akcích. S hasičským
heslem našich předků:
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci“.
br. Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice

Duben 2019
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Zdánlivý klid v TJ SOKOL Drahanovice z.s.
Přesto, že fotbalová sezóna skončila začátkem listopadu,
nemůžeme říct, že není co dělat. Tak jako ve všech organizacích probíhaly i u nás různá hodnocení uplynulého roku.
V prosinci jsme ve spolupráci s organizací „ U nás“ uspořádali již po několikáté na sýpce v Ludéřově posezení z našimi
seniorkami. Setkání, jako vždy proběhlo v přátelské atmosféře, předseda TJ seznámil přítomné s akcemi, které proběhly v uplynulém roce a výhledem na rok příští. Vše bylo
dokumentováno fotografiemi. Tři hodiny příjemného posezení utekly jako voda a seniorky vystřídal výbor TJ.
I tato akce je tradiční a neformální. Prodiskutujeme spoustu
věcí a návrhů na které není v průběhu oficiálních schůzí moc
času.
Výbor se v roce 2018 sešel 43x. V závěru roku jsme řešili
„zimní“ akce – valnou hromadu a ples s karnevalem. Valná
hromada se konala 26.ledna 2019 v klubovně na hřišti.
Zhodnotili jsme minulý rok a nastínili akce na rok 2019.
Sportovní výsledky našich fotbalistů byly na dobré úrovni,
největší radost nám dělali nejmenší hráči z přípravky, škoda,
že jich je tak akorát a to ještě z okolních vesnic. Věříme, že
v naší obci je dostatek žáčků, kteří mají chuť zahrát si fotbal
a rodiče nám je přivedou. Pohyb na čerstvém vzduchu, získání určitých dovedností a obratnosti je určitě lepší než
sedět u počítače, telefonu a podobně. Přijďte, budete vítáni.
Muži a dorost dosahovali průměrných výsledků.
V novém roce muži budou mít nového trenéra Tomáše
Tisoně, který snad hráčům dodá nový impuls k lepším
výsledkům. Na jaře bude pokračovat i sloučené družstvo
dorostu (s SK Náměšť). Zde bych chtěl poděkovat všem
trenérům zejména mládežnických družstev- A. Hekrlovi, M.
Brhelovi a J. Nakládalovi za jejich nezištnou, obětavou
práci pro klub.
Hospodaření TJ dopadlo i tentokrát vyrovnaně, získali
jsme více jak půl milionu na dotacích, slušnou částku jsme
získali i z provozu „Hospůdky na hřišti“. V roce 2018 jsme
vybudovali pódium, které nahradilo náš plechový hudební
pavilon. Připravili základy pro šatny vedle pódia, vybudovali jsme nové přípojky elektřiny, rozvody vody, kanalizace, internetu a ozvučení. Spoustu nákladů nás stálo vyhotovení projektové dokumentace na další plánované akce.
Několik brigád jsme věnovali i vykácení stromů na hřišti, v
roce 2019 jsme v tomto kácení pokračovali a připravili terén
k nové výsadbě, která bude provedena ve spolupráci s obcí.
Mezi úspěšné akce loňského roku patřil ples, dětský karneval, oslavy 55. let kopané v Drahanovicích – o těchto akcích
jsme vás informovali v minulých vydáních zpravodajů.
Valná hromada také zvolila na další dvouleté období nový
15-ti členný výbor a revizní komisi. Valné hromady se
zúčastnili i starosta obce Tomáš Kröner a místostarosta
Ing. Pavel Navrátil, kteří přislíbili v následujících letech
pomoc a spolupráci.
Další akcí byl ples a dětský karneval. Obě tyto akce se
uskutečnili na sále Hospody u věže p. Marka Kryla. Obě
tyto akce se vydařily, přestože návštěvnost byla menší než
v loňském roce. Věříme, že příští ples nás navštíví daleko
víc občanů i z okolních vesnic. Vždyť všechno, co vyděláváme, vracíme zpět do zajištění činnosti klubu, modernizaci
areálu apod.
Letošní rok chceme kromě běžné údržby dobudovat
šatny u pódia, vybudovat studnu s retenční nádrží, částečně
opravit plot a vjezdovou bránu, začít přistavovat sociálky a
rozšířit šatny. Není toho málo, vše záleží na dotacích a elánu
nás všech.
Do jarních bojů přejeme všem našim družstvům hodně
branek v sítích soupeřů, pevné zdraví a radost z pohybu nám
všem a návštěvníkům našeho areálu mnoho spokojenosti.
Mgr. Jaromír Ostrý
Předseda TJ SOKOL Drahanovice

Z posezení výboru a seniorkek na sýpce v Ludéřově
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Z dění na sýpce
Pro ty z Vás, milí spoluobčané,
které zajímá, co se děje v barokní
sýpce v Ludéřově a čím žijí členové
spolku „U nás”, pár informací.
V loňské návštěvnické sezóně si
výstavy a expozice prohlédlo 1256
návštěvníků z blízkého i dalekého
okolí.
Pořádali jsme jarní Velikonoční i
Vánoční tvoření speciálně pro děti
z mateřských škol v naší obci i kreativní veřejnost - maminky, tatínky, babičky i děti. Za pomoci šikovných lektorek si každý vytvořil krásné dekorace
nebo dárky k svátkům.
I letos pořádáme ve spolupráci se
členkami SPOZ naší obce další Velikonoční zdobení, tak si přijďte něco
hezkého vyrobit pro potěšení. Připraveno bude i malé občerstvení.

Loňský Vánoční koncert, opět moc
hezký, v podání souboru DrahanCanto
doplněný o skupinu PRYOR byl tak
nabitý publikem, že se téměř nedalo
dýchat. Tak bychom rádi uspořádali,
po dohodě se souborem DrahanCanto a
v případě velkého zájmu o letošních
Vánocích, koncerty dva.
V uplynulém roce jsme měli na
sýpce 3 svatby a 4 rodinné oslavy. I Vy
můžete její prostory využít pro Vaše
setkání - kapacita je cca 40 osob.
Letos máme za sebou již 5. ročník
„Koštu slivovice”, „Odpolední čaj pro
ženy” a setkání turistů pořádané ČSOP
IRIS Prostějov u příležitosti otvírání
studánky Svatá voda u Drahanovic vítězky projektu „Živé studánky”. Cca
70 účastníků zde ukončilo vycházku
malým občerstvením, které jsme pro
ně připravili a prohlídkou sýpky. Velmi
nás těší slova chvály od všech, kterým

se na sýpce líbí a budou její „slávu”
šířit dál.
A co nás čeká letos? Především díky
osvícenosti zastupitelstva obce (moc
děkujeme) jsme získali dotaci na úpravu venkovního terénu před novým
vchodem do sýpky z východní strany,
takže se můžeme těšit na krásně upravený venkovní prostor, který dodá
stavbě nový potenciál k využití. Je to
velký úkol, tak snad se vše podaří.
Rovněž upravujeme ve druhém podlaží
jeden pokoj na důstojnou šatnu a zázemí účinkujících při kulturních akcích.
Velký sál bude doplněn malou čajovou
kuchyňkou.
Letošní sezónu zahajujeme 5. května výstavou paní Ludmily Vysloužilové - pozvánka je na poslední straně
těchto novin. Tak se přijďte podívat.
Za spolek „U nás”
Dáša Navrátilová

Vážení spoluobčané,
každoročně se v průběhu jara a léta setkáváme s vyšší aktivitou nebezpečného hmyzu. Zásahová jednotka SDH Ludéřov patří mezi předurčené jednotky, které jsou vybavené k likvidaci tohoto hmyzu a
již řadu let tuto činnost vykonává na celém území obce Drahanovice. Při zjištění výskytu včelích rojů,
vos nebo sršňů v okolí vašich domů, chat, dvorů nebo tam, kde vás nebezpečný hmyz může ohrožovat,
nevolejte profesionální hasiče ale přímo nás.
Kontakt: Navrátil Lukáš, velitel JSDH Ludéřov – tel: 737 944 839
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Srdečně Vás zveme do barokní sýpky v Ludéřově
na jubilejní výstavu

Ludmila Vysloužilová
průřez tvorbou
olejomalba

malování na hedvábí

keramika

Výstava bude otevřena každou neděli
od 5. května do 29. září 2019
od 13 do 17 hodin

Vernisáž
5. května 2019
v 15 hodin

