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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil
v tomto letním čase. Myslím si, že
letošní léto je více deštivější než to
loňské, avšak bohužel letos poprvé ve
své historii nastalo to, že jsme museli
vystavit opatření obecné povahy při
nedostatku vody, kterým se zakázalo
napouštění bazénů a zalévání zeleně
z vodovodního řadu obce. Žádali jsme
o důsledné dodržování této vyhlášky a
důsledné hospodaření s pitnou vodou,
jinak že hrozí přerušení dodávek pitné
vody. Přerušení dodávek pitné vody
začátkem měsíce června skutečně
nastalo, vzhledem k lhostejnosti některých spoluobčanů, kteří nebrali varování vážně a napouštěli bazény
z obecního řadu. Málem došlo k úplnému vypuštění vodojemu. Aby nedošlo k devastujícímu poškození řadu,
byla větev vodovodního řadu v Ludéřově a Střížově zastavena. Ve
Střížově byl, dle provozovatele vodovodu firmy M.I.S. Protivanov, zjištěn
vysoký odběr vody. Z důvodů vytíženosti pracovníků provozovatele vodovodu firmy M.I.S. Protivanov, mimořádné odečty z vodoměrů provedli
zaměstnanci údržby obce a následně
někteří zastupitelé obce. Co bude
následovat – vyhodnocení odečtů,
konzultace na Odboru správních činností Magistrátu města Olomouce a
případná nápravná opatření.
V současné době je vodojem naplněn na maximální hladinu, prosím Vás
šetřete obecní vodou, využívejte vodu
z vodovodního řadu jen na základní –
nezbytnou potřebu. Asi není daleko
doba, kdy voda bude jednou z nejcennějších komodit.
Největší investiční akcí letošního i
příštího roku je rekonstrukce domu č.p.
119 v Drahanovicích na dům sociálního bydlení. Na konci června tohoto
roku jsme dostali informaci o přiznání
dotace od MMR – IROP ve výši
8.526.567,22 Kč. Následně proběhla
soutěž na dodavatele stavby. Soutěž
vyhrála firma STAVBROS, s.r.o. z
Brodku u Prostějova za celkovou cenu
15.052.780,58 Kč.
Co se týká další akce, která se již

blíží ke svému závěru a bude předána telům a všem, kteří se zúčastnili letošk užívání v půlce tohoto srpna je obno- ních hodů v Dranovicích. I když nám
va uličních fasád KD Lhota pod počasí moc nepřálo, prožili jsme bohaKosířem. Soutěž vyhrála firma pana tý kulturní program začínající hodovou
Rudolfa Švece z Drahanovic za celko- tancovačkou na fotbalovém hřišti,
vou částku 889.834,- Kč.
pokračující příjemným posezením u
Do uzávěrky tohoto vydání obecní- Galerie U Kalicha, odpoledním vyho zpravodaje se nevešly informace stoupením kapely Team Revival MT
ohledně výběru dodavatele na sběrné v areálu u Černé věže, noční hasičskou
nádoby a zpevněné plochy veřejné soutěží „LUDRACUP” na hasičském
zakázky „Systém odděleného sběru hřišti a zakončující fotbalovým turDrahanovice“, tudíž o této akci Vás najem v neděli opět na hřišti.
budu informovat v dalším čísle obecníBylo mi ctí, že jsem mohl být souho zpravodaje.
částí týmu, který pořádal benefiční
Výsledkem jednání s pracovníky festival pod názvem „Dobréfest“. Jak
KIDSOKu je úprava jízdního řádu již bylo mnohokrát řečeno, výtěžek
autobusu, který vozí naše děti ráno do z této akce bude rozdělen mezi dva
Základní školy v Náměšti na Hané. Od chlapce, Karlíka a Honzíka, kteří jsou
září bude autobus ze Slatinic zastavo- upoutání na invalidní vozík. Srdečně
vat na zastávce před Obecním úřadem děkuji pracovnicím obecního úřadu,
v Drahanovicích. Z důvodu, že autobus členům SDH Drahanovice, členům TJ
s cestujícími má zakázáno couvat, Sokola Drahanovice a zejména CELÉ
dojde k zjednosměrnění ulice od domu kapele PRYOR. Bez Vás by tato akce
manželů Čepičkových k hasičské nebyla. Díky!!!
zbrojnici v Drahanovicích, tudy poveVážení spoluobčané, zvu Vás
de trasa ranního autobusu v rámci jeho všechny 1. září do areálu k Černé věži,
otáčení v Drahanovicích.
kde obec Drahanovice pořádá XVI.
Musím Vás, vážení spoluobčané, na ročník Setkání seniorů. Vystoupí Jakub
základě pozitivní zpětné vazby od vás Smolík s Františkem Kaslem a zpěvačinformovat, že výměna na pozici kou.
vedoucího údržby obce a dosazení
Závěrem Vám všem přeji klidné
dalšími odbornými pracovníky údržby, prožití zbytku léta, hlavně přeji pevné
byla skutečně ku prospěchu věci. O nic zdraví, školákům příjemný vstup do
jiného mi nejde. Mé úsilí bude nadále nového školního roku a těším se na
v tomto trendu pokračovat, můj záměr setkání s vámi na mnoha dalších kulk modernizaci komunální techniky a turních akcích pořádaných v obci.
tím zefektivnění
Tomáš Kröner, starosta obce
práce pracovníky
údržby obce, též
bude pokračovat!
Podařilo se nám
vybudovat dočasná
protipovodňová opatření, ve Střížově
nad domem pana
Nováka a nad chatovou oblastí až
pod mysliveckou
chatu U Svatopluka a v Ludéřově
na Trávníku.
Vážené dámy,
vážení pánové, děNávrhové řešení domu sociálního bydlení Drahanovice č.p. 119
kuji všem pořada-

Slunečné Velikonoční svátky
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Z činnosti rady Obce Drahanovice
duben 2019 – červenec 2019
Vážení spoluobčané,
v období od dubna do července 2019 se rada obce
Drahanovice sešla celkem 17x (5x v dubnu, 5x v květnu , 4x
v červnu a 3x v červenci .
Na těchto jednáních rada obce řešila a schválila:
• Celkem 3 dodatky k nájemním smlouvám k pronájmům
bytů.
• 1 žádost o nájem obecního bytu.
• 6 žádostí o pronájem KD Ludéřov.
• 3 žádosti o pronájem KD Střížov.
• 2 žádosti o pronájem KD Lhota pod Kosířem.
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Lhota pod Kosířem na
oslavu 80 let založení SDH Lhota pod Kosířem.
• 1 žádost o pronájem Galerie u Kalicha v Drahanovicích.
• 5 žádostí o drobné finanční příspěvky.
• 12 nabídek na drobné práce a dodávky.
• 3 nabídky na drobné projekční práce.
• 11 žádostí o vyjádření k vodovodním přípojkám.
• 2 žádosti o vyjádření k přípojce splaškové kanalizace.
• 1 žádost o vyjádření k existenci obecních sítí v místě
projektované kopané studny.
• 1 žádost o povolení k občasnému užívání obecního pozemku.
• 1 žádost o souhlas se zatrubněním příkopu pro vstup na
pozemek.
• 1 žádost o souhlas s použitím pozemku pro účely realizace drobné stavby.
• 2 žádosti o souhlas s projektem stavby RD v Drahanovicích.
• 1 žádost o souhlas s umístěním garáže.
• 1 žádost o rozšíření vjezdu před RD v Drahanovicích.
• 1 žádost o povolení vjezdu na pozemek a zřízení přístupové cesty.
• 3 žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
• 1 žádost o výměnu záchodové mísy v obecním bytě
v Drahanovicích č.p. 4.
• 2 žádosti o zapůjčení obecních pivních setů, dřevněných
stánků, velkého stánku, udírny, a.j.
• 1 žádost o umístění 2 včelstev na obecním pozemku.
• 3 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb.
• Provozní řády Kulturních domů v Ludéřově, ve Střížově
a ve Lhotě pod Kosířem.
• Reklamační řád pro odvádění a čištění odpadních vod
veřejnou kanalizací Obce Drahanovice pro stavbu „Obec
Drahanovice - ČOV a stoková síť“.
• 1 smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.
• Odkup plynového topidla WAF z KD Ludéřov.
• Rozpočtové opatření č. 1.
• Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Drahanovice za rok
2018 a převedení hospodářského výsledku do rezervního
fondu.
• Účetní závěrku ZS a MŠ Drahanovice.
• Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drahanovice na rok 2019.
• Rozpis stanovišť časů pro sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
• Absolutní zákaz napouštění domácích bazénů a zalévání
pitnou vodou z obecního vodovodu.
• Opatření obecné povahy při nedostatku vody – veřejnou
vyhlášku po dobu 3 měsíců.
• Roční sazby nájmů za pozemky v obci Drahanovice.
• Přílohu č.3 ke smlouvě o vedení ekonomického poradenství.
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1 dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor.
1 dohodu o rozvázání pracovního poměru.
Souhlasila s rekonstrukcí RD č.p. 21 v Ludéřově.
Souhlasila s posunutím vrat v ZŠ Drahanovice za hlavní
uzávěr plynu.
Souhlasila s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou
pozemní komunikace a objízdnou trasou akce „Stavební
úpravy silnice III/44814 Rataje- Luběnice“.
2 smlouvy o provozu dopravního prostředku a o provádění činnosti stavebními stroji.
Oslovené firmy pro výzvy k podání nabídek na akce
„Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ a „Lhota pod
Kosířem - Obnova uličních fasád kulturního domu“.
Přijetí dotací na akce „Obnova sochy Panny Marie
Assumpty“ v Drahanovicích a dotací z Programu na
podporu JSDH 2019 pro JSDH Drahanovice, JSDH
Ludéřov a JSDH Střížov na nákup věcného vybavení.
Přijetí dotace z Olomouckého kraje na částečnou úhradu
výdajů na XVI. setkání seniorů v areálu u Černé věže
v Drahanovicích. ve výši 10.000,-Kč.
Schválila vítěze výběrových řízení na akce „Opatření
obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích“ a „Lhota pod KosířemObnova uličních fasád kulturního domu“.
Rozpočtové opatření č. 3, týkající se změny na straně
příjmů a výdajů ve věci dotace z Olomouckého kraje na
vybavení JSDH Drahanovice, JSDH Ludéřov a JSDH
Střížov v celkové výši 107.300,-Kč vč. DPH.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006132 s firmou Zdeněk
Vráblík-Údržba zeleně.
Provedení mimořádných odečtů vody občanů, připojených na obecní vodovod ve všech místních částech obce
Drahanovice.
Servisní smlouvu č. 490191360 programového vybavení
CODEXIS GREEN na období od 1.6.2019 do 31.5.2023.
Dodatek ke smlouvě ke sdruženým dodávkám plynu
Drahanovice č.p. 190 (Galerie U Kalicha).
Dodatek č. 1 – 146266119233_0 ke Smlouvě č.
1-59407913199_0 s firmou Vodafone Czech Republic
a.s.
Vyjádření na akci Lhota pod Kosířem 305/4-kNN, vNN
IP-12-8024771 – připojení odběrného místa na p.č. 305/4
na stávající vedení NN.
1 žádost o změnu v licenci pro autobusovou linku 890311
Litovel -Slatinice od 1.9.2019 spočívající v otáčení autobusů v Drahanovicích kolem Galerie u Kalicha.
Úzavírku příjezdové komunikace k chatové oblasti ve
Střížově dne 31.7.2019 v době od 8 do 16 hodin z důvodu
probíhajících zemních prací na připojení vodovodu a
splaškové kanalizace.
Žádost SDH Střížov o bezplatný pronájemprostor za KD
a sociálního zařízení KD Střížov v rámci akce Grilpárty
dne 3.8.2019.
Žádost o povolení parkování aut před minipivovarem na
Lhotě pod Kosířem v den konání akce „Slaňování rozhledny“ na Velkém Kosíři dne 21.9.2019.
Návrh rozpočtového opatření č. 4.
Cenu odznaků obce Drahanovice ve výši 45,-Kč za 1 kus.
Oslovené uchazeče pro výzvu k podání nabídek na TDI
na stavbu „Drahanovice-sociální bydlení“, včetně návrhu
příkazní smlouvy.
Oslovené uchazeče pro výzvu k podání nabídek na koordinátora BOZP na stavbu „Drahanovice-sociální bydlení“, včetně návrhu příkazní smlouvy.
Opatření obecné povahy při nedostatku vody – veřejnou
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vyhlášku po dobu 3 měsíců na období srpen 2019 – listopad 2019. Zakazuje se napouštění bazénů a zalévání
zeleně z obecního vodovodu. Omezení se netýká potřebné údržby hydrantové sítě, protipožární ochrany obyvatelstva a odborné přípravy členů zásahových jednotek
obce Drahanovice.
Rada obce Drahanovice zamítla:
• 4 žádostí o finanční příspěvek.
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Lhota pod Kosířem.
• 2 žádosti o odkup pozemků.
• 2 nabídky na prodej pozemků.
Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• 2 žádosti o přidělení obecního bytu a zařadila tyto žádosti
do pořadníku žadatelů o obecní byt.
• Nabídku firmy Ampermarket na dodávku silové elektřiny.
• 1 žádost o zrušení pronájmu KD ve Střížově.
• 1 stížnost na volné pobíhání psů na Lhotě pod Kosířem.
• Oznámení o změně otevírací doby prodejny na Lhotě pod
Kosířem.
• Oznámení o ukončení cvičení v KD Střížov.
• 1 žádost o zařazení do seznamu žadatelů o koupi pozemku k výstavbě RD v lokalitě Za kapličkou v Drahanovicích.
• Cenové nabídky dodavatelů na akci „Lhota pod KosířemObnova uličních fasád kulturního domu.
• Sdělení olomouckého kraje o vyřazení žádosti o poskytnutí dotace na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Obec Drahanovice- odkanalizování místní části Lhota
pod Kosířem“.
• Záznam prověrky BOZP provedené ve všech objektech
školy.
• Změnu soupisu rozpočtu č. 1/2019.
• Oznámení o uzavření MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov a
školní jídelny v době letních prázdnin z důvodu dovolené.
• Oznámení o záznamu prověrky ve všech objektech školy.
• Veřejnou vyhlášku Magistrátu města Olomouce ve věci
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích a objízdné trase
„Stavební úpravy silnice III/44814 Rataje-Luběnice
v době od 3.6.2019do 18.8.2019.
• Úplnou uzavírku silnice II/448 v úseku Laškov-Kandia
od 3.6.2019 do 20.12.2019.
• Výsledek voleb do Evropského parlamentu v obci
Drahanovice.
• Povinnosti komunálních politiků dle zákona o střetu
zájmů – průběžné oznámení k 30.6.2019.
• Konání ohňostroje v rámci akce KosířFEST 2019 na
Lhotě pod Kosířem dne 13.7.2019.
• Územní rozhodnutí o změně využití území – změna
druhu pozemku ze zahrady na zastavěnou plochu -vodní
dílo – hráz v Drahanovicích.

Velikonoční zdobení
Členky SPOZ Drahanovice ve spolupráci se spolkem U nás pořádali 13. 4.
2019 další ročník „Velikonočního
zdobení” v barokní Sýpce v Ludéřově.
Účastníci si mohli pod vedením zkušených lektorek vyrobit krásné velikonoční dekorace a s dobrým občerstvením prožili příjemné odpoledne.
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• Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc, oddělení odpadového hospodářství o udělení pokuty ve výši 10.000,-Kč Obci
Drahanovice za nesprávné hlášení o odpadech z ČOV za
roky 2016 a 2017.
Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce:
podpisem smluv:
• 5 smluv o právu provést stavbu.
• Na poskytnutí dotace na akci „Obnova sochy Panny
Marie Assumpty v Drahanovicích“.
• 3 smluv na poskytnutí dotací z Olomouckého kraje na
nákup věcného vybavení pro JSDH Drahanovice, JSDH
Ludéřov a JSDH Střížov.
• Smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na
částečnou úhradu výdajů na XVI. setkání seniorů v areálu u Černé věže v Drahanovicích.
• Servisní smlouvy s firmou ATLAS CONSULTING č.
490191360 na programové vybavení CODEXIS
GREEN.
• O dílo na akci „Lhota pod Kosířem - Obnova uličních
fasád Kulturního domu“.
podpisem dodatku:
• Přílohy č.3 k nájemní smlouvě o vedení ekonomického
poradenství za vedení mzdové agendy.
• Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006132.
• Podpisem dodatku ke smlouvě ke sdruženým dodávkám
plynu Drahanovice č.p. 190 (Galerie U Kalicha).
• Dodatku č. 1 – 146266119233_0 ke Smlouvě č.
1-59407913199_0 s firmou Vodafone Czech Republic
a.s.
• Podpisem 3 dodatků k nájemním smlouvám k pronájmům bytů.
a dále pověřila starostu obce:
• Podpisem dohody o ukončení nájmu.
• Podpisem dohody o rozvázání pracovního poměru.
• Podpisem souhlasu s přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích a objízdné trase „Stavební
úpravy silnice III/44814 Rataje-Luběnice v době od
3.6.2019 do 18.8.2019.
• Objednáním akce „Číše plná operety“.
• Jednáním o odkoupení plynového topidla WAF.
• Předáním stížností na volné pobíhání psů na Lhotě pod
Kosířem na Magistrát města Olomouce, přestupkové
oddělení.
Starostu a místostarostu obce pověřila podpisem reklamačního řádu pro odvádění a čištění odpadních vod veřejnou
kanalizací Obce Drahanovice pro stavbu „Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť“.
Ing. Pavel Navrátil,
Místostarosta obce Drahanovice
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Černá věž
Turistická sezóna na Černé věži se
již přehoupla do své druhé poloviny.
Proběhly tři akce - Čarodějnice, Den
matek a Pohádková věž. Trošku jsme
se obávali počasí, ale nakonec bylo vše
v pořádku.

Srpen 2019
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Na hodové odpoledne v sobotu 27.7.
u Černé věže opět zapršelo, ale pak se
počasí umoudřilo a na akci dorazilo
plno rodičů i s dětmi. V jídelně ZD
byly vystaveny práce našich dětí
z výtvarných kroužků keramiky a řezbářství. Také zde probíhala dílnička
malování voskem – enkaustika,
s autory výstavy obrazů ve věži.

Malování na obličej si nenechali ujít
děti i někteří rodiče. V horní části areálu bylo připraveno občerstvení a atrakce pro děti zdarma. U věže byl stánek
s drinky a míchanými nápoji.
V 16 hodin začal koncert slovenské
revivalové skupiny Team MT, který se
hodně líbil.

Další akcí u věže bude v neděli 1. září
již XVI. Setkání seniorů, na kterém
vystoupí zpěvák Jakub Smolík.
V posledním patře věže stále probíhá výstava obrazů malovaných voskem
pana Oldřicha Prokopa, kterou doplňují papírové korále paní Moniky
Prokopové. Výstavka je zajímavá a
obrazy se prodávají za velmi příznivé
ceny. Přijďte si vybrat.
Informační materiály a suvenýry
V informační místnosti Černé věže
jsou zdarma k dostání různé letáčky,
brožurky a mapky návštěvních míst
v okolí. Zakoupit si můžete keramické
hrnky, věžičky a jiné výrobky, dřevěné
píšťalky a pastelky, pohledy, turistické
známky a vizitky, štítky na turistické
hole, publikace a mnoho dalšího.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lucie Lichnovská

Dobréfest
V sobotu 3. 8. 2019 se na hřišti udála nádherná akce
s trefným názvem Dobréfest. Festival s cílem pomoci
dvěma hochům Honzíkovi a Karlíkovi jenž jsou upoutáni na
vozík. Jejich postižení vyžaduje neustálé rehabilitace, léčby,
asistence a mnohem víc a všechno toto jsou pro celou rodinu
finančně extrémně náročné položky.
Nápad na festival vzešel z loňské Benefice pro Honzíka,
která se konala u Černé věže a kde se ukázalo, že
Drahanovice na to mají, aby pomohly. Po úspěchu této benefice jsme se s Petrem Jiříčkem rozhodli, že budeme
s touto myšlenkou pokračovat a navíc ji uděláme mnohem
větší. Takovou akci však není v silách jednoho či dvou lidí
uspořádat a proto jsme se obrátili na Obec Drahanovice,

Foto z hodů

SDH Drahanovice a TJ Sokol Drahanovice zda-li by se
nechtěli stát spoluorganizátory. V následné schůzi zaznělo
od všech zástupců těchto spolků jednomyslné ano a tak
mohl vzniknout Dobréfest. Přípravy zabraly přes půl roku
intenzivní práce. Bylo potřeba sehnat partnery, abychom
mohli finančně zajistit celou akci, kapely, zvukaře, podium,
doprovodný program, designery, IT specialisty, technické
složky, propagaci, no prostě hromada práce. I areál hřiště
doznal mnoha úprav při kterých se ukázalo, že pan Nakládal
je opravdu člověk na svém místě, díky za něj. Veškerá práce
se však zúročila a Dobréfest byl fest dobré.
Ačkoli předpověď počasí nebyla příznivá, nakonec se
obloha umoudřila a během celého dne spadlo jen pár kapek,
které neměly na výsledek akce jakýkoli vliv. Vše začalo
Dobréběhem, tří kilometrový běh v režii Miloše Korhoně
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(díky!), kterého se zúčastnilo cca dvacet běžců, a poté již
začal samotný hudební festival. Na dvou pódiích se vystřídalo 9 kapel a zpěváků, všichni se zřekli svého honoráře ve
prospěch chlapců. Hudba napříč žánry s každou další kapelou gradovala a prostor před pódii byl stále plný. Nastaly
lehké komplikace s elektrickým proudem, a tak se vytvořil
časový skluz, který posunul konec akce o 3 hodiny. Nic to
však nezměnilo na náladě festivalu a stále vládla krásná
festivalová atmosféra. Během odpoledne proudily na hřiště
převážně rodiny s dětmi, pro které byl nachystaný bohatý
doprovodný program, například kreslení na obličej, střelnice, výroba odznaků, kolotoč a další. Velkým zpestřením
byla možnost letu helikoptérou. Občerstvení v režii hasičů a
sokolů bylo perfektně připravené a bylo nádherné pozorovat
sehranost každého týmu se zkušenostmi z předchozích akcí.
Nezaznamenal jsem jedinou negativní reakci na fronty,
nedostatek čehokoli, kvalitu, chuť, cokoli. Naopak. Veškeré
ohlasy byly výborné. Jako doplňkové občerstvení jsme přizvali kavárnu z Přerova, míchané nápoje, cukrovou vatu a
další. Během dne přijel i Honzík s rodinou a maminka od
Karlíka celý festival moderovala. Během západu slunce
proběhlo dojemné poděkování panu starostovi Krönerovi,
zástupcům SDH, TJ Sokola a Petru Jiříčkovi ze stran rodičů,
a i dokonce od samotného Honzíka. Následovala báječná
Rufus BMX show, při které se tajil dech a naštěstí nebylo
potřeba zásahu celý den přítomného Červeného kříže. Po
západu slunce festival vrcholil za zvuků posledních kapel. A
výsledek Dobréfestu? Mnoho nadšených lidí, nikdo se

Dobrého dne z galerie
Sezona pomalu a jistě končí, ne však
v Galerii U Kalicha. Než napíši co se
chystá, alespoň krátce k tomu co bylo.
Po divadelní hře Maryša v podání
Slovanského tyátru následovala hra
pod vedením stejného režiséra Zdeňka
Vévody Malý princ. Tentokrát Divadlo
na cucky se souborem SENior, kde
všichni herci jsou již ve zralém věku a
dodávají atmosféře hry jedinečnou
vážnost. Na prvního máje rozezněl
galerii nádherný koncert prostějovské
kytaristky a zpěvačky Asheny, bohužel
koncert navštívilo pouze 5 lidí. Na
konci školního roku proběhl tradiční
koncert žáků drahanovické pobočky
ZUŠ Litovel pod vedením paní Jiřiny
Janečkové. Opět se ukázalo že talent
drahanovické omladiny je na vysoké
úrovni. Jako každý rok se u galerie
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neporval, mnoho lidí se opilo, boty prochozené a protancované, žádná vážná zranění, vše se snědlo a vypilo, spolky se
stmelily, přátelství se utužila, charaktery se projevily, trávník není zničený, díky propagaci ví o Drahanovicích o několik desítek tisíc lidí víc, kameny se pohnuly, led
v srdcích povolil a hlavně, pomohli jsme dvěma rodinám,
které to potřebují. Bohužel dokud neuzavřeme kompletní
vyúčtování a nedořešíme všechny smlouvy, neznáme finální
částku, ale nebojím se již teď říct, že je šestimístná.
V sobotu 3.8. Drahanovice zažily něco, co tu dlouho,
jestli vůbec, nebylo. Ano, byly tu velké a skvělé akce, ale
pro mě to nejdůležitější je, že všechny spolky a opravdu celé
Drahanovice táhly za jeden provaz. Skoro učebnicově se
ukázalo že výsledek práce lidí s jednou myšlenkou a cílem
se nesčítá ale násobí. Již to nebyla akce hasičů, akce u věže,
galerie nebo akce sokolů, nebylo žádné přetahování o obecní vybavení, o návštěvníky, žádné pomlouvání a výčitky.
Díky Dobréfestu jsme zažili spolupráci, pomoc, přátelství,
profesionalitu, nadhled, radost z práce a výsledku. Snad ne
naivně věřím, že je to začátek něčeho nového.
Díky této akci jsem si uvědomil, že mohu být opravdu
hrdý na to, že jsem občan Drahanovic, a člověk co bydlí ve
vedlejším domě je taky drahanovičák, tedy soused, tedy
dobré člověk. DOBRÉ FEST!
Díky za vás sousedi, díky

uskutečnilo setkání evangelíků z Olomouce. Jedná se o velmi příjemné
odpoledne plné aktivit převážně pro
rodiny s dětmi, které je otevřeno široké
veřejnosti. Bohužel nepřišel, kromě
pana starosty, nikdo. O moc úspěšnější
akcí však byl táborák v poslední školní
den. Kytary, oheň, špekáčky, prostě
prázdniny jak mají být. Letošní hody
měly hlavní program u Černé věže a
tak jsme na hodový víkend otevřeli
„jen“ Kavárnu u Galerie. „Jen“ se
nekonalo. Návštěvnost a ohlasy nás až
překvapily. Možná to bylo nádherným
prostředím a dekoracemi, kvalitní
kávou, dezerty, klidnou až lázeňskou
atmosférou, tím, že kvalitní kavárna
v Drahanovicích chybí nebo kombinací všeho. S otevřením hodové kavárny
byla taktéž zahájena výstava fotografií
z Fotografické soutěže s cílem míti
nové pohledy pro Drahanovice. Všem

Informace pro majitele psů
S účinností novely Veterinárního zákona od 1.1.2020, který v souvislosti s vakcinací psů
proti vzteklině, nově chovatelům ukládá povinnost tyto psy očipovat. Pes, který nebude
očipován, nebude již moci veterinární lékař naočkovat proti vzteklině. Nesplnění této
povinnosti může majiteli hrozit správní řízení s možností uložení pokuty až 20. tis. Kč.
Znění nového ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedená povinnost
byla do tohoto zákona zakotvena novelou č. 302/2017 Sb. Účinností bodu od 1.1.2020.
4)“Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65), s
výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa“.

Jakub Kohn
5ti zúčastněným děkuji. Věřím, že ze
soutěžních fotografií se podaří vybrat i
nějaké na pohlednice ale byl bych rád,
pokud máte doma nějaké fotografie
Drahanovic a okolí, aby jste mi je
poslali nebo donesli. Klidně i mimo
soutěž, můžete se stát autory nových
pohlednic a procestovat tak celý svět.
Do konce léta nás čekají další dva
festy a to Burčákfest a minulý rok
velmi úspěšný Buchtafest aneb soutěž
v pečení buchet. Pokud se zadaří, rád
bych, aby Burčákfest doprovodila
cimbálová muzika a k Buchtafestu
bych rád přizval Ashenu. Na podzimní
dny plánuji divadlo pro děti spojené
s víkendem plným společenských her.
A o zimním programu zase příště. Je
radost pro vás plánovat a pořádat akce,
ale prosím, nenechte mě vyhořet.
Stavte se na kus řeči a dobrou kávu.
Jakub Kohn
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Jaký byl školní rok 2018/2019
Letošní slunné prázdniny nezadržitelně spějí ke svému konci. Blíží se
nový školní rok, vše bude přichystáno
tak, aby proběhl bezproblémově.
Dovolte mi proto malé ohlédnutí za tím
již minulým školním rokem.
O deseti měsících, které se v září
zdály dlouhé, teď můžeme říct, že
utekly jako voda. Nebylo toho málo, co
jsme během té doby ve škole stihli.
V minulém školním roce k nám
chodilo 60 žáků, měli možnost navštěvovat po celý školní rok odpolední
zájmové kroužky jako deskové hry,
taneční, sportovní hry, mažoretky a
keramický. Výborně pracovala pobočka ZUŠ Litovel, paní učitelka Janečková v naší škole vyučuje hře na
klavír a flétnu a spolupracuje při kulturních vystoupeních.
Celý rok jsme využívali dotované
mléko z firmy Laktea a děti si zvykaly
na pravidelné přísuny ovoce a zeleniny
z projektu Ovoce do škol. S dětmi jsme
se učili, jak pečovat o svůj chrup v projektu Zdravé zuby a Dentalalarm.
Pravidelně se zapojujeme do literárního projektu, v rámci školní družiny,
„Andersenova noc“, která probíhá
v duchu pana spisovatele. Děti četly
knížku, plnily úkoly, hrály soutěže a
pak mohly spát ve škole.
Jednodenní projekty se týkaly tradičních svátků jako jsou Velikonoce a
Vánoce. Na téma Kouzlo adventu jsme
navštívili zámek v Náměšti na Hané,
kde si děti připomněly vánoční zvyky
ve slavnostně vyzdobených prostorách
zámku a následně pokračovaly v duchu
Vánoc na „Zpívání na schodech“ u
živého vánočního stromku ve škole.
Velikonoce jsme si připomněli na
barokní Sýpce v Ludéřově. Tam si
všichni vytvořili různé symboly těchto
svátků jara, chlapci si mohli uplést
pomlázku.
Naše žáky vedeme k slušnému chování, vystupování a kulturnímu cítění.
Mezi oblíbené stálé programy patří
vystoupení hudební skupiny MARBO,
která k nám pravidelně v lednu zavítá.
V druhém pololetí celá škola jela na
balet Tarzan do Moravského divadla
v Olomouci.
Samy děti se zapojují, jako již každý
rok, do nácviku dvou veřejných
vystoupení. V prosinci to byla vánoční
besídka, tentokrát na téma „Češi ve
světě“ a v květnu na Den matek vystupovaly u Černé věže ve smyslu „Láska
kvete v každém věku“. Naše vystoupení se setkávají s nadšením jak u dětí tak
i diváků. A školní kolo recitační soutěže, kterou pořádáme vždy na jaře je
takovým malým tréninkem vystupová-

Vystoupení žáků na Dni matek u Černé věže

ní malých recitátorů před publikem.
Již třetím rokem jsme se přihlásili
do projektu „Záložka do knihy spojuje
školy“ a děti vyráběly záložku s motivy hrdinů jejich oblíbené knížky,
kterou si vyměnily s dětmi ze slovenské družební školy, tentokrát z oblasti
Horná Orava, obce Lomná.
Kromě 1. třídy se všichni žáci naší
školy zúčastnili mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Žáci 4. a 5. třídy
zase poměřili své znalosti z matematiky v rámci soutěže Pangea, bohužel
nikdo nepostoupil do krajského kola,
tak snad příští rok.
Mezi naše aktivity neodmyslitelně
patří sběr papíru, který vyhlašujeme i
pro veřejnost v každé části obce Drahanovice vždy na podzim a na jaře.
Učíme tak žáky třídit odpad, aby nebyly lhostejné k přírodě.
V souvislosti s přírodními zákony se
v únoru již po třetí uskutečnil vzdělávací program pod vedením Radka
Chajdy Hravá věda. Pro ty menší prvňáčky a druháčky pořádá pravidelně v
září Mikroregion Kosířsko výšlap s
názvem s Dráčkem na Kosíř.
V říjnu jsme si všichni zazpívali u
příležitosti výročí 100 let od založení
ČSR při sázení lípy ve školce v Drahanovicích, kterou nám dodal Region
Haná.
V květnu se děti setkaly ve škole se
čtyřnohým kamarádem, s kterým se
učily, jak se mají chovat v programu
Bezpečný pes.
A ještě jedna beseda o bezpečnosti
čekala naše žáky hned v září a to beseda s policií ČR. Aby se děti pohybovaly na silnicích bezpečně jim neustále
připomínáme a pro čtvrťáky to byla
výzva zkusit si to a ještě se při tom
bavit. Na závěr roku proběhla cyklis-

tická soutěž, kde změřily své síly děti
jak v jízdě zručnosti na kole, tak i
v testech. Nejlepší byli odměněni.
Pro naše děti upřednostňujeme pohyb, proto pořádáme každý rok v červnu orientační běh po okolí. Žáci jsou
rozděleni do družstev a musí spolupracovat jako kolektiv a pomáhat si jak
fyzicky, tak vědomostně. Každý rok je
to litý boj, umístit se co nejlépe. Další
oblíbená sportovní soutěž je Atletický
trojboj, na kterém se v červnu sejdeme
na hřišti TJ Sokol v Drahanovicích
s žáky ZŠ Náměšť na Hané a ZŠ Loučany. Bohužel letos se Loučany zúčastnit nemohly, ale i tak děti ukázaly, že
jsou právoplatnými soupeři v atletice.
Dalším přirozeným pohybem je
plavání, které každý rok absolvují žáci
1.- 4. ročníku v rámci plaveckého
výcviku, který je již od loňského roku
součástí školního vzdělávacího plánu.
Letos jsme získali dotaci z MŠMT na
dopravu a proto největší finanční
položka pro rodiče byla snížena ze
700,- Kč na 100,- Kč na žáka.
Konec školního roku je spojen
s výlety. 1. a 2. třída navštívila hrad
Bouzov – Galerii v podhradí, 3. –
5.třída zkoušela odvahu v lanovém
centru Veverák na Kopečku u Olomouce a pak se všichni jeli zklidnit na
Zlatou farmu do Štětovic.
Naše škola, jak jsem již zmínila
spolupracuje s Mikroregionem Kosířsko. V rámci spolupráce s Regionem
Haná získáváme finanční podporu na
zájmové aktivity mimo vyučování,
v družině (Sportuj ve škole), knihy do
školní knihovny, vzdělávání pedagogických pracovníků a nyní čekáme,
zda získáme dotace na stavbu přírodní,
environmentální učebny na školním
dvoře. Dotace se budou pohybovat až
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do výše 1 milionu korun. Naši žáci by
tak využívali tuto učebnu pro interaktivní výuku prvouky, přírodovědy, ale i
v jiných hodinách pro zpestření vyučování, pro malování venku, pobyt dětí
v družině.
Výuka v málotřídní škole klade
důraz na individuální přístup k žákovi
a provázanost učiva v jednotlivých
ročnících. Jsme škola rodinného typu,
kde poznáváme radosti i starosti všech
dětí v naší škole. Naší snahou je, aby se
cítily ve škole dobře, bezpečně, ale
také je chceme naučit zdolávat překážky, neutíkat od problémů, řešit neúspěchy, umět se radovat z malých i velkých pokroků, vítězství. Jsme rády,
když rodiče s námi spolupracují a
svěřují se s radostmi i starostmi jejich
dětí, protože jen společně můžeme děti
vést ke zvládnutí celého vzdělávání.
Nové financování základních škol
nám umožňuje po dlouhé době spojených ročníků znovu otevřít pět tříd.
Některé ročníky se budou spojovat jen
na výchovy, což je úleva pro některé
žáky. Další dobrou zprávou pro rodiče
je zavedení ranní družiny. A to jsou
dobré zprávy pro nový školní rok
2019/2020.
Na konci června jsme se rozloučili
s osmi páťáky, kteří přechází na 2. stu-
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Rozloučení s „páťáky”

peň. Jejich výkony se zapíší v dobrém
slova smyslu do historie naší školy.
Budeme na ně rádi vzpomínat.
A aby oni na nás nezapomněli, dostal
každý od školy a obce batoh, USB
–Flash disk a vybavení na kolo. Tak ať
se jim daří!!
Za uplynulý školní rok jsme toho
dokázali hodně, a to i díky žákům a
zaměstnancům školy, díky spolupráci

MAŽORETKY
PŘI ZŠ DRAHANOVICE
Na holky jsem moc pyšná!
Už téměř dva roky funguje v Drahanovicích při
Základní škole Drahanovice kroužek mažoretek.
Kroužek vznikl v září roku 2017. První rok
děvčata trénovala jedenkrát týdně a zkoušela první
krůčky a základy, první vystoupení bylo jen pro
rodiče, aby si holky osvojili chování před publikem a také aby rodiče viděli práci, kterou jsme za
první 4 měsíce odvedly. V září roku 2018 nám
přibily nové členky a trénink jsme rozšířily o další
hodinu navíc, pro nová děvčátka. Pustily jsme se
do boje a holky, vše vypilovaly a začaly jsme jezdit i na soutěže.
Kroužek byl založen hlavně proto, aby měla
děvčata radost z pohybu a mohly jsme ukázat, že
existuje i něco jako mažoretky. Každý si představuje klasickou mažoretku, která vystupuje na
dechovou muziku, a pochoduje v průvodu. Těmto
dobám již dávno odzvonilo a pojem mažoretky se
stal jednou z uznávaných druhů soutěžních disciplín. Mažoretky nejsou jenom točení hůlkou a
bezhlavé pochodování na místě. Je to spojení
práce s hůlkou (baton) nebo třásněmi (pompons),
spojení elegance, baletu, gymnastiky. Jsou o půvabu a hlavně o radosti z pohybu. Dnešní mažoretka
tancuje a pochoduje na moderní hudbu. K tomuto
sportu neodmyslitelně patří třpytivé kostýmy a
hůlky, právě proto si myslím, že tento sport může
zaujmout spousta mladých slečen.

rodičů se školou, díky pochopení a
značné podpoře ze strany obce.
Věříme, že se o tuto spolupráci a
podporu budeme moci opřít i v nadcházejícím období a že se nám bude dařit
pokračovat v jejím pozitivním rozvoji.
Za kolektiv pedagogických pracovníků
Mgr. Iva Psotová
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I přesto, že historie tohoto kroužku
není příliš dlouhá, sbírají děvčata
jedno ocenění za druhým. Daly o sobě
vědět v letošní soutěžní sezóně 2019
celkem na pěti soutěžích. Děvčata
reprezentovala nejen v okolních městech, ale například i v Jihlavě či
Havlíčkově Brodu. Vybojovaly jsme
dvakrát 2.místo v kategorii kadetky
A,B, jedno 3.místo v kategorii kadetky
classic A a dvě 4.místa v kategorii
kadetky B. Na soutěži v Olšanech u
Šumperka zazářila i naše nejmladší
členka mažoretek se svým sólem
s názvem „Chocolate“, Anička Bilová,
která si vybojovala krásné 3.místo
v kategorii kadetky mini.
Pokud jsme zaujaly i tebe a chceš se
stát mažoretkou, napiš mi e-mail a
přijdi mezi nás již v září 2019.

Bezinkový likér
1 kg cukr
1 balíček vanilkový cukr
0,7 l rumu
2 l bezinky
1 l voda
2 lžíce mletá zrnková káva
Postup přípravy
Povaříme vodu s otrhanými bezinkami asi 20 minut. Poté bezinky
přecedíme. Do odvaru přidáme cukr
a opět 20 minut povaříme. Přidáme
vanilkový cukr a 3 minuty povaříme. Pak přidáme 2 lžíce umleté
zrnkové kávy a vaříme další 2 minuty. Necháme vychladnout. Scedíme
přes pláténko a přidáme rum.
Bezinkový likér nalijeme do sklenic, uzavřeme a uložíme v chladu.

Alena Barcalová
trenérka a vedoucí mažoretek
e-mail: Barcalova.A@seznam.cz
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Anička Bilová

Obnova sochy Panny Marie Assumpty
v Drahanovicích s dotacemi Olomouckého kraje.
Památka se nachází v centru obce
Drahanovice ukrytá mezi dvěma
vzrostlými lipami. Socha Panny Marie
Assumpty je umístěna v litinové
ohrádce čtvercového půdorysu, která
pochází z 1. poloviny 19. století, proto
nevyžadovala velký restaurátorský
zásah. Bylo provedeno čištění a chemické ošetření proti řasám, mechům a
lišejníkům, obnovení písma na podstavci a obnovení zlacení svatozáře
Panny Marie.
Vzhledem k tomu, že socha je umístěna mezi lipami, rostoucí kořeny způsobily navýšení úrovně terénu tak, že
dílo stálo v prohlubni. Při obnově
došlo k vyrovnání terénu a vyvýšení
ohrádky, přestavění základů obvodové
ohrádky, tak, aby základna byla vyrovnaná s okolním terénem. Obvodová
zahrádka z litiny byla očištěná a natřená. Byl proveden odborný řez větví

stromů, aby se socha ukázala v celé své
kráse a zároveň byla ochráněna.
V době, kdy budete číst tyto řádky,
bude socha již před dokončením a
protože se každý rok snažíme opravit
památku v naší obci, využíváme
finančních prostředků Olomouckého
kraje. Letos jsme na sochu Panny
Marie Assumpty získali z krajského
dotačního titulu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“
35 000,-Kč, což je asi 45% z celkové
částky obnovy tohoto díla. Práci započala firma ORTECH z Čech pod
Kosířem, která ji dokončí k 31.8.2019.
Socha Panny Marie Assumpty byla
vždy v popředí zájmu. Dokazují to
květiny i svíčky, které se u památky
objevovaly.
Kolem sochy jezdí a chodí spousta
„diváků“, kterým se po obnově a úpravě okolí naskytne pěkný pohled a to si
tato památka zaslouží.
Mgr. Iva Psotová
radní Obce Drahanovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod Kosířem
Při řešení komplexních pozemkových úprav v našich 2
katastrech jsme se zase posunuli o kousek dál. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
pobočka Olomouc po aktualizaci bonitně půdních ekologických jednotek (BPEJ) v celém k.ú. Ludéřov, prováděné
v roce 2018 a po stanovení vnějšího a vnitřního obvodu
KoPÚ v k.ú. Ludéřov v měsíci dubnu 2019, vyhlásil v měsíci červenci 2019 výběrové řízení na zpracovatele KoPÚ
v k.ú. Ludéřov včetně plánu společných zařízení. V současné době je již podepsána smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení a nás čeká spolu s vlastníky pozemků úvodní jednání, které se uskuteční v Kulturním domě v Ludéřově na
základě svolání Státního pozemkového úřadu, Krajského

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, pobočky
Olomouc někdy v průběhu zimního období. Zde bude vlastníkům vysvětlen přínos zpracovávané KoPÚ v k.ú. Ludéřov,
stanoven harmonogram plnění komplexní pozemkové úpravy a zvolen Sbor zástupců, kteří budou úzce spolupracovat s
vybraným zhotovitelem při plánování společných zařízení v
rámci zpracovávané KoPÚ v k.ú. Ludéřov. Další skvělou
zprávou pro naše občany je příslib SPÚ, KPÚ pro
Olomoucký kraj, pobočky Olomouc k zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota pod Kosířem v roce
2020. Tímto chci poděkovat všem našim občanům a vlastníkům zemědělské půdy, kteří se aktivně zapojili do přípravy
zahájení KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem. Souhlasy k zahá-
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jení komplexní pozemkové úpravy na Lhotě pod Kosířem
podepsalo celkem 44 vlastníků na celkové ploše cca 55 ha
zemědělské půdy. Poděkování za podporu patří též
Zemědělskému družstvu Senice na Hané, palec dolů za
nezájem podpořit naše snažení patří hospodařícímu zemědělskému subjektu-firmě Uniagris Pěnčín, a.s. Osobně chci
tímto poděkovat manželům Čajanovým za podporu k získání zbytku potřebných souhlasů mezi lhoteckými spoluobčany a vlastníky pozemků v měsíci červenci 2019. Úsilí, které
trvalo celkem 2,5 roku se podařilo dotáhnout do zdárného
konce. Do budoucna tedy můžeme počítat nejen s plánováním opatření na zadržení vody v krajině i v k.ú. Lhota pod
Kosířem, ale hlavně s propojením nově plánovaných cest
z Ludéřova, Střížova a Kníniček až na Lhotu pod Kosířem a
současně i s propojením dálkových cyklotras č. 6033 (Čer-

Strana 9

venka-Náměšť na Hané-Ludéřov–Pěnčín) a 6034 (Čechy
pod Kosířem-Lhota pod Kosířem-Velký Kosíř-SlatinkyTěšetice). Jak vypadá krajina po dokončených komplexních
pozemkových úpravách, zrealizování opatření pro zadržení
vody v krajině, zhotovení protierozních, protipovodňových
opatření a výstavbě zpevněných cest se můžete na vlastní
oči přesvědčit v nedalekém Skřípově nebo Brodku u
Konice, kde SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka
Prostějov proinvestoval v obou katastrech za posledních
zhruba 15 let na zhotovení společných zařízení celkem 133
milionů Kč a to formou dotací ze státního rozpočtu a z fondů
Evropské unie.
Ing. Pavel Navrátil,
místostarosta obce Drahanovice

Valná hromada
Regionu HANÁ
se konala v Lutíně
Koncem května se v Lutíně v aule základní školy uskutečnila valná hromada Regionu HANÁ. Kromě obvyklého
programu jako projednání výroční zprávy za rok 2018,
schválení výsledků hospodaření, aktualizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, plánu činnosti a rozpočtu
na rok 2019 to byla zároveň valná hromada volební, neboť
na obcích došlo po loňských komunálních volbách k personálním změnám a bylo třeba na to reagovat. Starosta Lutína
Jakub Chrást byl zvolen na čtyři roky do rady Regionu
HANÁ a ve výběrové komisi i revizním výboru byli zvoleni
tajným hlasováním stávající členové. Vedení regionu zůstalo ve složení předsedkyně Marta Husičková, místopředsedové Jarmila Stawaritschová a Miroslav Mačák. V radě
regionu pracuje již mnoho roků Zdeňka Žáková z
Drahanovic a revizním výboru Zdeňka Koppová z Ludéřova
a Josef Žák z Drahanovic. Valná hromada schválila rozšíření
území o obec Přemyslovice, takže nyní máme souvislé
území celkem 49 členských obcí. Starostka Přemyslovic
Iveta Pořízková představila svou obec, která má dvě části
Přemyslovice a Štarnov. Nezanedbatelnou informací, kterou členové regionu dostali od hlavního manažera Jaroslava
Brzáka byly dotační možnosti v různých kategoriích vyhlá-

šené pro tento rok. Tyto se týkaly průřezově všech potenciálních příjemců napříč regionem od obcí a podnikatelů, přes
nestátní neziskové organizace až po školy všech stupňů a
hasiče. Podrobnosti je možné získat na www.regionhana.cz
nebo přímo od pracovníků MAS Region HANÁ telefon
+420 585 754 622. Místní akční skupina Region HANÁ tak
naplňuje svůj hlavní smysl vytváření prostoru pro spolupráci mezi obcemi, spolky, podnikateli i všemi aktivními jednotlivci na území členských obcí a cíl podpořit rozvoj a
spolupráci v nejrůznějších oblastech života členských obcí

Naši významní rodáci (4.díl)
Jan Skokánek
V letošním roce uplyne 80 let od
zahájení nejkrvavějšího konfliktu 20.
století, kterým byla bezesporu II. světová válka. Proto si dnes připomeneme
významného střížovského rodáka,
který bojoval za naši svobodu. Byl jím
štábní kapitán 6. pěšího „Hanáckého“
pluku v Olomouci, pan Jan Skokánek
(9.4.1900-22.1.1944).
Jako voják z povolání se stal ještě
před vypuknutím II. světové války od
jara 1939 členem vojenské organizace
domácího ilegálního odboje s názvem
„Obrana národa“. Byla mu svěřena
zpravodajská a zbrojní funkce.
Soustřeďoval zprávy o pohybech
německého vojska na polských hranicích, které předával jako zpravodaj pro

vysílací stanici Katowice. Shromažďoval a uskladňoval zbraně v okolí
Olomouce, které byly zčásti použity
partyzány. Uschoval a tím pádem i
zachránil historický prapor 6. pěšího
pluku v Olomouci. Po prozrazení
skladů zbraní v Nenakonicích a ve
Vsisku byl pro výše uvedenou ilegální
činnost dne 1.září 1939 zatčen gestapem v Olomouci. Do 13.9.1940 byl
vězněn ve Štěpánově, Dachau, Buchenwaldu, poté do 15.11.1941 v Olomouci, Brně a opět v Olomouci, do září
1942 v Reichenbachu, Wohlau, Vratislavi, od září 1942 do 1.11.1942 na
Mírově a v Berlíně a od 1.11.1942 ve
Vratislavi. Zde byl dne 13.1.1943
odsouzen u lidového soudu k trestu

Miroslav Mačák,
místopředseda Regionu Haná
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smrti za přípravu velezrady, shromažďování a uskladňování zbraní.
Popraven byl ve vězení ve Vratislavi
22.1.1944. Za svou odbojářskou
činnost v obraně národa byl po ukončení II. světové války dne 30.8.1945
vyznamenán prezidentem republiky dr.
Edvardem Benešem československým
válečným křížem 1939 a povýšen do
hodnosti majora in memoriam.
Střížovští občané na svého významného rodáka nezapomněli. Jeho záslužnou činnost pro naše národní uvědomění dodnes připomíná kamenná
deska, instalovaná na pomníku padlých ve Střížově.
Vážení občané,
Na závěr mi dovolte osobně poděkovat našemu zastupiteli panu Mgr.
Romanu Paulovi za získání informací
z Vojenského ústředního archivu v Praze o našem významném rodákovi,
št.kpt.Janu Skokánkovi.
Ing. Pavel Navrátil,
místostarosta obce Drahanovice
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Vážení spoluobčané,
stále se můžete při zvýšené aktivitě nebezpečného hmyzu na nás
obracet. 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

Slaňováni hanáckyho Mont Blankô
Dne 21. září se koná 4. ročník tradiční akce "Slaňováni
hanáckyho Mont Blankô", aneb ê na Hané se dá zažêt adrenalin z véšek.
Letošní ročník se nám rozroste do krásy o spoustu novinek, přímo u minipivovaru Kosíř na Lhotě máme pro vás
nachystán tento program: malování na obličej, jízda na
koních a k tomu nám zahraje kapela. Milovníci aut se
mohou těšit na testovací jízdy nejnovějších aut od autorizovaného prodejce vozů ŠKODA: Auto Hégr, a.s. Haltýř 11 %,
Gabriel 12 %, nebo Černý Kosák 14 % budou toho dne na
čepu v minipivovaru Kosíř, ale až po povinné testovačce aut
Škoda. V hostinci si můžete během celého dne dát zvěřinový guláš, kančí na šípkové, nebo něco z udírny.
Přímo ze Lhoty se můžete vydat po svých po zelené značce, kde vás v půli cesty rozptýlí nová a zábavná aktivita
DiscGolf, kterou vám objasní a ukáže instruktor, kterého
najdete na vyznačené cestě. Další neodolatelnou možností
jak se vydat na vrchol Velkého Kosíře je povozem, nebo
historickým kočárem od pana Obra, který má největší sbírku
kočárů v ČR. Během cesty se bude vyprávět o historii
Kosíře a hraběcí rodině Tarouců, s krátkou zastávkou na
zbořeném statku Gabrielově. V ideálním případě můžete
cestu tam jet v kočáře/povoze a po svých cestou zpět, nebo
naopak!
Na vrcholu nás čeká tradiční adrenalinová, lépe řečeno
endorfinová záležitost v podobě slaňování z 25 metrové
pýchy hanáckého národa. Slaňovat budeme středem rozhledny, což trošku snižuje pocit strachu z výšky. Jistit to
budou zkušení instruktoři vysokých lanových center a lektoři firemních akcí, pro které je práce ve výškách s lidmi denním chlebem. Každé stanoviště je kotvené na dvou místech
a každý je jištěn na dvou lanech, proto je slaňování
s námi bezpečnější než chůze ve městě.
U rozhledny budou alespoň další 3 aktivity, tak abychom
se zde zabavili opravdu všichni. Vyzkoušet můžete například raritní kola, 3D síť a hod šikovným střevícem. Celá tato
kosířská odysea bude zpečetěna a uzavřena opečeným špe-

káčkem na nejvýše položeném táboráku na Hané a možná i
na celém světě.
Pro plynulý chod akce je potřeba se zaregistrovat / zaplatit "slaňné" a "kočárné" na našich stránkách www.slanto.cz
v sekci Velký Kosíř. Všechny ostatní aktivity jsou pro vás
zdarma a není potřeba se na ně registrovat.
Registrace bude spuštěna na www.slanto.cz 27. srpna.
Do tohoto data zkompletujeme veškeré informace:
FCB & INSTAGRAM: SLAŇTO
Přijďte, bude pohoda!
Za organizátory Radim Kristek
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Akce SPOZ
23.6.2019

3. 3.
31. 3.
1. 4.
10. 4.
3. 5.

Vítání občánků

Rozárka Joklová

Drahanovice

Jan Mrug

Drahanovice

Nikola Polášková

Ludéřov

Vilém Jirava

Drahanovice

Vojtěch Vychodil

Drahanovice

SPOZ připravuje:
v rámci Mezinárodního dne seniorů
zájezd pro naše seniory (od 60-ti let)
na divadelní představení

7. 6. 2019 Zlatá svatba
manželé Marie a Jaromír
Matouškovi, Ludéřov

dne 7. 10. 2019 ve 13.00 hodin
do Moravského divadla
v Olomouci

„Hledám děvče na
Boogie Wogie“
revuální opereta

Vstupné 100,- Kč
Svoz autobusem zajištěn
Zájemci hlaste se na obecní úřad
tel.: 585 949 256, 602 331 601

Matrika - svatby
Galerie U Kalicha Drahanovice

Divadelní představení
16. 11. 2019

19. 4. 2019
Pavel Ždímal, Olomouc
Svatava Bergerová, Olomouc

„Číše plná operety”

u Menhiru nad Ludéřovem

v kulturním domě v Ludéřově
se začátkem v 17 hodin

22. 6. 2019
Ctibor Ostrý, Drahanovice
Irena Ženožičková, Hněvotín
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Sbor pro občanské záležitosti obce Drahanovice srdečně zve občany na

XVI. SETKÁNÍ SENIORŮ
pod Černou věží v Drahanovicích

v neděli 1. září 2019 v 15 hodin
Program: 15.00 – 16.30 koncert

JAKUB SMOLÍK
s hostem Františkem Kaslem a zpěvačkou
Na závěr seniorská tombola
Občerstvení zajištěno
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě v Ludéřově, což by bylo
zveřejněno opakovaně hlášením obecního rozhlasu.

Již XVI. Setkání seniorů bude letos
pořádat Obec Drahanovice spolu se
Sborem pro občanské záležitosti. Toto
setkání se uskuteční 1.9.2019 v přírodním areálu u Černé věže v Drahanovicích od 15.00 hodin. Pro letošní

ročník jsme objednali pro naše starší
občany zpěváka Jakuba Smolíka a jako
loni, tak i letos jsme získali od
Olomouckého kraje z „Programu na
podporu kultury v Olomouckém kraji
v roce 2019“ příspěvek ve výši
10.000,- Kč. Díky této dotaci z Olomouckého kraje můžeme nabídnout

kvalitní vystoupení pro naše občany,
což nás velice těší. Tímto zveme nejen
naše seniory, ale i všechny naše spoluobčany, kteří chtějí strávit příjemné
nedělní odpoledne a pevně věříme, že
koncert bude pro nás všechny velkým
zážitkem.
Mgr. Iva Psotová - Radní obce
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil
s činností všech Sborů dobrovolných
hasičů a zásahových jednotek požární
ochrany obce v okrsku č. 5 Drahanovice v uplynulém období od dubna
do začátku srpna 2019.
Tradiční oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána se v našem okrsku č. 5
Drahanovice konala v sobotu 4. května
2019 v Ludéřově. Po tradičním hasičském průvodu z Kníniček do Ludéřova za hudebního doprovodu kapely pana Pavlíčka a hasičském nástupu
s položením věnce k soše sv. Floriána
u hasičské zbrojnice v Ludéřově byla
v 9 hodin sloužena správcem drahanovické farnosti P. Mgr. Miroslawem
Lukasiewiczem slavnostní mše svatá
za všechny živé i zemřelé hasiče z Ludéřova, okrsku
č.5 Drahanovice a
ostatních zúčastněných Sborů dobrovolných hasičů. Oslava svátku sv.
Floriána pokračovala hasičskými soutěžemi – dopoledne 3. ročníkem
JUNIOR Cupu, kterého se zúčastnilo
celkem 13 soutěžících družstev mladých hasičů ve dvou kategoriích –
mladší žáci a starší žáci. V kategorii
mladších žáků soutěž vyhráli mladí
hasiči z Loučan s časem 19,96s, na 6
místě skončili mladí hasiči z Ludéřova
s časem 38,86s. V kategorii starší žáci
soutěž vyhráli mladí hasiči z Pěnčína
s časem 18,19s před mladými hasiči
z Ludéřova s časem 19,75s. , na 5.
místě skončili mladí hasiči z Drahanovic s časem 51,09s. Odpoledne se
konala tradiční pohárová soutěž „O
putovní pohár sv. Floriána, patrona
hasičů“. Této soutěže se zúčastnilo
celkem 22 soutěžících družstev, z toho
17 družstev mužů a 5 družstev žen.
V kategorii muži zvítězil SDH Měrotín
s časem 14,62s a v kategorii ženy SDH
Náměšť na Hané s časem 18,14s.
Soutěžící družstva mužů z okrsku č.5
Drahanovice skončila v této soutěži
následovně: na 3. místě SDH Ludéřov
s časem 15,32s , na 7. místě SDH
Střížov s časem 16,94s a na 10. místě
SDH Drahanovice s časem 18,08s.
Okrskového kola v požárním sportu, konaného dne 12. května 2019
v Ratajích se naši zástupci letos nezúčastnili, proto také náš okrsek č. 5
Drahanovice neměl zastoupení v kole
okresním, konaném koncem měsíce
května v Olomouci.
V dubnu a květnu 2019 probíhala na
hasičském hřišti v Drahanovicích
výstavba nové základny pro požární

útok pro potřeby pořádání hasičských
soutěží přesahujících rámec okrsku č. 5
Drahanovice ve spolupráci SDH Drahanovice a SDH Ludéřov. Celkové
náklady si vyžádaly částku 153.800,Kč. Z této částky bylo 140.000,-Kč
hrazeno SDH Drahanovice pomocí
dotace pro spolky, kterou drahanovští
hasiči letos získali od obce Drahanovice, Zbylých 13.800,-Kč za pořízení a dovoz 70 m2 zapěstovaného
travního koberce, použitého na náběh
kolem nově zhotovené základny, hradil
okrsek č.5 Drahanovice ze své okrskové pokladny.
Necelý 1 měsíc po instalaci kobercového trávníku kolem zhotovené
základny proběhla na hasičském hřišti
v Drahanovicích první zatěžkávací
zkouška nově postavené základny po
požární sport. V neděli dne 16.června
2019 se v Drahanovicích na hasičském
hřišti totiž konala soutěž Okresní ligy
mladých hasičů okresu Olomouc s názvem „Kinder LUDRA Cup“ za účasti
celkem 65 kolektivů mladých hasičů.
Takové malé drahanovické „Olympijské hry“. Akce dopadla na výbornou.
Velmi mne těší, jak si naše koletivy
mladých hasičů z našeho okrsku č. 5
Drahanovice na této domácí okresní
akci vedli. V přípravce (děti do 6 let)
skončili mladí hasiči z Ludéřova
s časem 49,37s na krásném 3. místě z 8
zúčastněných, v kategorii mladších
hasičů (6-10 let) soutěž vyhrálo družstvo Ludéřov A časem 17,62s, na 9.
místě z 28 zúčastněných kolektivů
skončilo družstvo Ludéřov B s časem
21,19s. V kategorii starších hasičů (1114 let) skončili na krásném 6. místě
mladí hasiči z Ludéřova s časem
16,53s a na 8. místě mladí hasiči z Drahanovic s časem 17,34s z celkového
počtu 28 soutěžících kolektivů.
Další významnou akcí v okrsku č. 5
Drahanovice byl 4. ročník noční hasič-

ské soutěže „LUDRA Cup“, která se
konala na hasičském hřišti v Drahanovicích dne 27.7.2019 od 21,00 hodin
a byla zpestřením letošních drahanovických hodů. Soutěž byla zařazena do
seriálu soutěží Olomoucké noční ligy,
jejíž celkové vyhodnocení proběhne
během měsíce října 2019 v Kožušanech. Této noční soutěže, která se
stala dle hlasování účastníků nejoblíbenější soutěží loňského ročníku
Olomoucké noční ligy, se zúčastnilo
rekordních 62 soutěžících družstev (36
družstev mužů a 26 družstev žen).
V celkovém hodnocení soutěže v kategorii muži zvítězil SDH Bílovice s časem 14,59s., kategorii ženy ovládlo
družstvo SDH Loučany, které běželo
jako úplně poslední účastník soutěže
cca ve 2,30 hodin ráno. Jediný zástupce okrsku č. 5 Drahanovice v tomto
nočním klání, muži SDH Ludéřov
obsadili s časem 15,77s deváté místo.
Po čtyřech nočních závodech ze sedmi
jsou hasiči z Ludéřova na průběžném
druhém místě ONL. Za přípravu a
logistické zajištění obou výše uvedených hasičských akcí přesahujících
rámec našeho okrsku chci poděkovat
hasičům z Ludéřova.
Poslední významnou akcí, o které se
zmíním byla bezesporu charitativní
akce s názvem „Dobré fest“, pořádaná
jako benefice pro postižené kluky
Honzíka a Karlíka. Pochvalu si zaslouží SDH Drahanovice za spolupořadatelství akce, zajištění výtečného občerstvení od guláše, přes uzená žebra a
další dobroty. Zvláśť chci hasičům
z Drahanovic poděkovat za výrazné
charitativní gesto, v dnešní době zvlášť
významné v podobě daru v celkové
částce 20.000,- Kč rovným dílem mezi
oba postižené chlapce.
Nyní k činnosti zásahových jednotek:
Od dubnového vydání obecního
zpravodaje máme v našem okrsku č. 5

Mladí hasiči na soutěži okresní ligy „Kindr LUDRA Cup”
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Drahanovice evidováno celkem 24
výjezdů zásahových jednotek. Nejvíce
vyjížděla k zásahům jednotka z Ludéřova, celkem 17x, zásahová jednotka
z Drahanovic zasahovala celkem 5x a
zásahová jednotka ze Střížova 2x.
Jednotka požární ochrany Drahanovice zasahovala dne 3.4. 2019 při
havárii obecního vodovodu v Drahanovicích v části „Přemyslovice a
Horka“, kde s cisternou tlakovala a
proplachovala pitnou vodou vodovodní řad. Dne 8.4 2019. ve 13 30 hodin
byl zásahové jednotce vyhlášen poplach – záchrana osob v uzavřených
prostorách ve Lhotě pod Kosířem. Při
výjezdu jednotky byl poplach operačním důstojníkem zrušen. Jednotka se
vrátila zpět na základnu. Dne 19.4.
2019 v 9,43 hodin jednotka zasahovala
u dopravní nehody na křižovatce silnic
na Nové v Drahanovicích, kde se stala
dopravní nehoda tří osobních vozidel
se zraněním. Drahanovská jednotka
vyjela na místo zásahu vozidlem
LIAZ-Škoda 706 RTHP CAS a na
místě nehody členové jednotky řídili
dopravu a uklízeli silnici. Dne
17.5.2019 v 5,47 hodin vyjížděla
zásahové jednotka z Drahanovic v počtu 4 členů ke Lhotě pod Kosířem, kde
na silnici III/44812 likvidovala spadlý
strom přes cestu. Strom rozřezala motorovou pilou a silnici uklidila. Zatím
poslední výjezd měli hasiči
z Drahanovic dne 19.6.2019 v 16,51
hodin, kdy byli povoláni do Čech pod
Kosířem na čerpání vody po přívalovém dešti. Zásahová jednotka čerpala
vodu v rodinných domech místních
občanů a také ve sportovním areálu.
Zásah byl ukončen v 1,30 hodin po
půlnoci. Zásahu se zůčastnil – Petr
Hroch ml., Jan Pelikán, Jan Řezníček,
Libor Hroch, Ivo Hochvald, Patrik
Vodička a Petr Brhel.
Kromě výše uvedených zásahů
jednotka z Drahanovic dle potřeby
dovážela cisternou vodu na rozhlednu
na Velkém Kosíři. Zásahová jednotka
z Drahanovic byla v letošním roce
dovybavena dvěma dýchacími přístroji
a čtyřmi tlakovými lahvemi od výrobce SCOT. Dýchací přístroje zakoupila
jednotce obec Drahanovice za přispění
dotace Olomouckého kraje. Celková
cena za pořízení 2 výše uvedených
dýchacích přístrojů činila 120.000,Kč. Během měsíce července probíhala
v Kostelci na Hané oprava hasičské
cisterny LIAZ-Škoda 706 RTHP CAS .
Prasklé těsnění pod hlavou válců si
vyžádalo opravu v celkové částce
62.000,-Kč včetně odtahu speciálním
tahačem z Drahanovic do Kostelce na
Hané.
Jednotka požární ochrany Ludéřov
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v období od dubna do začátku srpna
2019 řešila: 6x likvidaci nebezpečného hmyzu, 6x čerpání vody (4x zatopené sklepy a laguny, 1x zatopená cesta
na aleji Střížov-Náměšť na Hané), 2x
zasahovala při dopravní nehodě,1x
likvidovala spadený strom na komunikaci, 1x řešila úklid stržené plechové
střechy z bytového domu a 1x se účastnila prověřovacího cvičení jed-notky.
Jednotka byla 2x povolána k řešení
mimořádných událostí po přívalových
deštích a větrných smrštích mimo
území zřizovatele. Dne 19.6. 2019 do
Čech po Kosířem a Stařechovic, zde
naši hasiči čerpali vodu z lagun a
zatopených sklepů a stavěli protipovodňové hráze. Podruhé to bylo dne
1.7.2019 do Rakové u Konice a
Bohuslavic, zde jednotka řešila spolu
s profesionální jednotkou z Konice a
dalšími JSDH strženou plechovou
střechu z bytového domu, dále druhé
družstvo čerpalo vodu ze dvou sklepů.
Dne 26.4.2019 proběhlo školení
zdravovědy, členové si zopakovali
postupy při záchraně života .
Prověřovací cvičení zásahové jednotky proběhlo dne 8.5. 2019, námětem byl stromem zavalený lesní dělník. Ve zmenšeném početním družstvu
1+3 musela jednotka zvládnout dělníka vyprostit, poskytnout mu předlékařskou první pomoc a za pomoci páteřní
desky pacienta transportovat asi 300
metrů na místo, kde by mohl přistát
vrtulník ZZS. Další školení jednotky
proběhlo dne 11.5.2019, spolu s jednotkou z Olšan u Prostějova. Cílem
školení bylo předat našim hasičům
zkušenosti a naučit se postupy při
řešení dopravních nehod pomocí
nástrojů ve výbavě jednotky. Od začátku července v ludéřovské zásahové
jednotce přibyl nový člen, p. Jakub
Brijar.
Letošní „balíček“ z dotací Olomouckého kraje na dovybavení JSDH
byl určen na „Prostředky k hašení a
čerpání vody“. Ukázalo se to jako
skvělá volba, plovoucí čerpadlo bylo
týden po pořízení do ludéřovské
zásahové jednotky okamžitě nasazeno
na čerpání vody na zatopené místní
komunikaci na aleji u Střížova a o
dalších 14 dní poté při čerpání vody po
přívalových dešťích v Čechách pod
Kosířem a Bohuslavicích.
Členové jednotky požární ochrany
Střížov dvakrát v červnu zasahovali při
likvidaci následků přívalových dešťů
na obecní místní komunikaci Střížov –
Náměšť na Hané, kterou čistili od
nánosů bláta z nezpevněných cest a z
polí. Zásahové jednotce obec Drahanovice pořídila v rámci dovybavení
jednotky novou profesionální motoro-
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vou pilu Stihl MS 362 s kompletním
příslušenstvím v celkové ceně 35.000,Kč za přispění dotace Olomouckého
kraje.
Vzhledem k nepředvídatelným rozmarům počasí a vytíženosti našich
zásahových jednotek i mimo obvod
naší obce Drahanovice je nejvyšší čas
řešit ve spolupráci s krizovým řízením
Olomouckého kraje a Hasičským
záchranným Sborem Olomouckého
kraje obměnu vozového parku našich
historických zásahových vozidel požární ochrany z 2. poloviny minulého
století.
Ještě se v krátkosti zmíním o činnosti v jednotlivých Sborech :
SDH Drahanovice uspořádal v krásném prostředí zahrady Galerie u Kalicha v Drahanovicích dne 27.4.2019
stavění májky a dne 1.6.2019 její kácení s tradičními vynikajícími bramboráky a dalším bohatým občerst-vením.
Delegace SDH Drahanovice se zúčastnila tradiční oslavy svátku sv. Floriána
v Ludéřově dne 4.5.2019. Brigády byly
zaměřeny na zvelebení hasičské zbrojnice, kácení a svoz stromu na májku,
sběr železného šrotu, přípravu na akce
stavění a kácení májky, přípravu akce
„Dobré Fest“, údržbu a zvelebování
areálu za kapličkou, údržbu výstroje a
výzbroje a ve spolupráci s SDH
Ludéřov výstavbu nové základny pro
požární sport v Drahanovicích na
hasičském hřišti. Družstvo mladých
hasičů SDH Drahanovice ve starší
kategorii pod vedením Bc. Silvie
Šmídové se zúčastnilo JUNIOR Cupu
v Ludéřově, který se konal v rámci
oslavy patrona hasičů sv. Floriána.
V průběhu jarní sezóny se družstvo
mladých hasičů z Drahanovic, kategorie starších, pravidelně zúčastňovalo
soutěží Ligy mladých hasičů olomouckého okresu, kde v průběžném
hodnocení se pohybují v první třetině
startovního pole. Děti pomáhají při
přípravě společných akcí Sboru. Do
budoucna plánují hasiči z Drahanovic
rozšířit řady mladých hasičů.
Hasiči ze Střížova provedli dne 6.
dubna 2019 sběr starého železa s výtěžkem necelých 10.000,-Kč. V jarních
měsících se věnovali údržbě techniky,
výstroje a výzbroje. Jako každý rok se
společně s ostatními Sbory okrsku č. 5
Drahanovice a dalšími okolními Sbory
zúčastnili tradiční oslavy patrona
hasičů sv. Floriána v Ludéřově. V měsíci květnu střížovští hasiči oslavili
v areálu za KD ve Střížově padesátiny
svého bývalého velitele, br. Marka
Mikoše.
Tradiční letní osvědčenou akcí bylo
pořádání již 11. ročníku Gril párty dne
3.8.2019 s odpoledním doprovodem
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DJ br. Vladimíra Mariánka z Loučan,
řadou dětských soutěží a večerní
taneční zábavou se skupinou Funny.
Mladí hasiči ze Střížova obdrželi nové
sportovní dresy. V průběhu jara a
začátkem léta se scházeli a nacvičovali
s hasičskou technikou a prohlubovali
své znalosti.
Členové SDH Lhota pod Kosířem se
dne 6.4.2019 zapojili do účasti na
sběru nebezpečného odpadu, který
pořádala Obec Drahanovice a dne
13.4.2019 uspořádali sběr železného
šrotu. Dne 4.5.2019 se členové Sboru
zúčastnili Oslavy patrona hasičů sv.
Floriána v Ludéřově, včetně tradičního
průvodu z Kníniček do Ludéřova. Ve
dnech 31.5.–2.6.2019 zajišťovali
občerstvení u příležitosti lhoteckých
hodů. Nechyběly pečené makrely a
další dobroty pro návštěvníky této
tradiční akce. V pátek 28.6.2019 se
delegace lhoteckých hasičů zúčastnila
oslavy 120 let založení SDH Čechovice. Významnou akcí na Lhotě byl
dne 13.7.2019 v pořadí již 5. ročník
pivních slavností minipivovaru Kosíř
zvaný KosířFest. Byla to velmi zajímavá kulturní akce, na které se lhotečtí
hasiči podíleli především v za-jištění
části občerstvení pro návštěvníky této
akce. Pekli makrely, nalévali nealko,
chystali párky v rohlíku a zajišťovali
protipožární hlídku. Brigády byly
zaměřeny na kuchání makrel, přípravu
na lhotecké hody, úklid prostor hasičské zbrojnice, přípravu na pivovarské
slavnosti. Dne 1.8.2019 se na Lhotě
pod Kosířem konala valná hromada
okrsku č. 5 Drahanovice, jejímž
hlavním bodem byla důstojná příprava
oslavy 80 let založení SDH Lhota pod
Kosířem dne 24.8.2019, kterou lhotečtí
hasiči připravovali od letošního jara.
Hasiči z Ludéřova pořádali v sobotu
4. května 2019 tradiční oslavu patrona
hasičů sv. Floriána s následným

III.ročníkem dětské hasičské soutěže
JUNIOR Cup a odpoledne XXIII.
ročníkem oblíbené hasičské soutěže
„O putovní pohár sv. Floriána“, patrona hasičů. Delegace hasičů z Ludéřova se zúčastnila dne 5. května
2019 oslavy svátku sv. Floriána
v bratrském Pěnčíně a hodové mše
svaté v kapli sv. Floriána v Loučanech
dne 6. května 2019. Dne 16.6.2019
Sbor pořádal na hasičském hřišti
v Drahanovicích soutěž okresní ligy
mladých hasičů za účasti 65 soutěžících družstev a 27.7.2019 ve stejném areálu již IV.ročník noční soutěže
LUDRA CUP, za účasti celkem 62
soutěžících družstev. Mladí hasiči
SDH Ludéřov pod vedením br. Tomáše
Sklenáka a sestry Pavly Navrátilové
se řadí mezi nejlepší týmy v okrese
Olomouc. Pravidelný trénink se vyplácí při účasti na hasičských soutěžích.
Kromě Junior Cupu 4.5.2019 v Ludéřově se mladí hasiči z Ludéřova účastnili závodů Ligy mladých hasičů dne
5.5.2019 v Loučanech, 19.5.2019 v
Doloplazích, 2.6.2019 v Hlubočkách,
16.6.2019 v Drahanovicích a
24.6.2019 v Újezdě u Uničova. Kromě
toho závodili dne 12.5.2019 v Olomouci na okresním kole hry Plamen a
na pohárové soutěži 1.6.2019 v Těšeticích. Mezi největší úspěchy letošního
jara patří 2. místo kategorie starších na
JuniorCupu v Ludéřově, vítězství
stejné kategorie o den později na Lize
mladých hasičů v Loučanech s časem
16,22s (z 32 týmů) a 2.místo na lize
mladých hasičů v Hlubočkách dne
2.6.2019 s časem 16,11s. Kategorie
mladších Ludéřov„A“ vyhrála domácí
soutěž „KinderLudraCup“, zařazenou
do Ligy mladých hasičů dne 16.6.2019
v Drahanovicích s časem 17,62s (z 28
týmů). Na stejné soutěži bodovala i
přípravka. Celkově jsou po pěti ze
sedmi závodů Ligy mladých hasičů

okresu Olomouc mladší hasiči Ludéřova „A“, na krásném 6. místě, mladší
hasiči „B“ vlivem nepravidelné účasti
na 26. místě a kategorie starších hasičů
na krásném 4. místě. Brigády Sboru
byly zaměřeny na sběr železa, řezání
dřeva, sběr elektroodpadu v rámci akce
„Recyklujte s hasiči“. Dále ludéřovští
hasiči prováděli údržbu areálu ve Vale,
zalévání obecní zeleně v období sucha,
údržbu výzbroje a výstroje a ve spolupráci s SDH Drahanovice výstavbu
nové základny pro požární sport v Drahanovicích na hasičském hřišti. Soutěžní družstvo mužů absolvovalo
všechny pořádané soutěže v rámci
našeho okrsku, pravidelně se zúčastňuje soutěží Hanácké extraligy (průběžné
3.místo), Velké ceny Prostějovska
(průběžné 2. místo), Olomoucké noční
ligy ( průběžné 2. místo) a Velké ceny
Blanenska (průběžné 3. místo) .
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych vás
všechny srdečně pozval na nadcházející zajímavou akci v okrsku č.5
Drahanovice:
· V sobotu 24. srpna 2019 pořádá
SDH Lhota pod Kosířem oslavu 80 let
založení SDH Lhota pod Kosířem
s žehnáním nového hasičského praporu.
Do nadcházejícího podzimního
období, vám všem přeji za naše hasiče
z okrsku č. 5 Drahanovice dostatek
vody ve studních, bohatou úrodu plodů
ze zahrádek, pokud možno žádné
krizové situace, příjemnou zábavu na
akcích, pořádaných našimi hasiči,
dobré zdraví a klid v duši.
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci“.
Ing. Pavel Navrátil
Starosta okrsku č. 5 Drahanovice,
místostarosta obce Drahanovice

Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 21. září 2019
od
od
od
od
od
od

8.00
8.35
9.35
10.40
11.10
12.05

do
do
do
do
do
do

8.30
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30

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

Druhy odebíraných odpadů: autobaterie, zářivky, výbojky, štětce a nádoby se zbytky barev, ředidla, mořidla, textilie znečištěné např. oleji nebo barvou, monočlánky všech druhů, akumulátory, zbytky chemikálií, postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry, staré léky a léčiva, zbytky asfaltu, spreje, televizory,
lednice,mrazáky,rádia a další, zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky, linolea, odpadní plasty (PVC, igelity),
koberce, textil, obuv, umakarty a ostatní podobné odpady.
Poznámka: odpad přinášejte na uvedená stanoviště ve vyhrazenou dobu, kde jej od Vás odeberou pracovníci odborné firmy!
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REGENERAČNÍ CENTRUM LUDÉŘOV

centrum krásy a regenerace

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nabízené služby:
ü automatické termomasážní lehátko CERAGEM
ü infradeka CERAMIX MAT
ü sedací podložka Healab CERAGEM
ü infrasauna pro 4 osoby
ü parafínové zábaly rukou
ü frekvenční generátor FQ QMTRIN QUANTUM
ü světelné ošetření BIOPTRON
ü jóga
ü produkty:
parfémy YODEYMA 15ml
parfémy YODEYMA 50ml
parfémy YODEYMA 100ml
sukralóza
bederní opěrka

Kdy se cvičí jóga
ü pondělí od 17.00 a 18.30
ü středa od 17.00 a 18.30
ü cena 150 Kč / 90 minut
Cena ošetření lehátka CERAGEM:
ü 300 Kč / 60 minut

ü možnost

zvýhodněných
balíčků
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, z.s.
w w w. l u d e r o v. c z
C h a n s o n Tr i o C o u c o u j e
profesionální hudební těleso
přinášející na českou scénu
francouzské šansony první
poloviny 20. století. Kapela
vznikla kolem absolventky
brněnské JAMU, zpěvačky Radky
Rubešové, která se při svém
studiu ve Francii zamilovala do
šansonů a francouzské kultury
obecně. Program Tria tvoří
unikátní úpravy písní z repertoáru známých francouzských
šansoniérů, méně známé
šansony a také autorská tvorba –
zhudebnění francouzských básní.

Srpen 2019

Srdečně Vás zveme do barokní sýpky v Ludéřově
na koncert skupiny

CHANSON TRIO COUCOU

NA SKOK DO PAŘÍŽE
Francouzské šansony v podání Chanson Trio Coucou v obsazení:
Radka Rubešová – zpěv, Martin Kudrna – klavír, akordeon, hudební úpravy,
Zdeněk Häckl – housle, Petr Pavíček – kontrabas

Sobota I 12. října 2019 I 17.00 hodin

Rezervace vstupenek na: osunas@seznam.cz, tel.: 604 246 932
Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč

