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Vážení spoluobčané,
konec roku 2019 se blíží, Vánoce
jsou za dveřmi a jsem velice rád, že
Vás mohu opět pozdravit.
V minulém čísle obecního zpravodaje jsem slíbil, že Vás budu informovat o naší investiční akci „Systém
odděleného sběru Drahanovice“. Ve
všech pěti místních částech obce
Drahanovice bylo vybudováno celkem
16 sběrných míst, která jsou nově osazena 1100 l kontejnery na plast, sklo a
papír. Sběrná místa vybudovala na
základě řádného výběrového řízení
firma SUEZ CZ a.s. za celkovou částku 1.339.765,71 Kč včetně DPH.
Firma SUEZ CZ a.s. zvítězila i v zakázce na dodání sběrných nádob, štěpkovače a bio kontejnerů v celkové ceně
1.979.995,60 Kč vč. DPH. Jen doplňuji, že obec Drahanovice na tuto akci
získala dotaci ve výši 2.779.356,41 Kč.
Kromě kontejnerů na plast, papír a sklo
bude na vybraném místě každé místní
části obce Drahanovice instalován i
menší kontejner na odběr jedlého oleje.
Součástí tohoto projektu je i dodávka

celkem 600ks hnědých popelnic o objemu 240 l do každé domácnosti. Tyto
nádoby jsou určeny na odvoz bio odpadu. V případě, že budete v budoucnu
potřebovat na vaší zahradě zlikvidovat
nějaké dřeviny - stromy, keře apod.
neváhejte kontaktovat hospodáře obce
pana Nakládala, mou osobu nebo pana
místostarostu. Součástí dotace akce
„Systém odděleného sběru Drahanovice“ je totiž i průmyslový štěpkovač, který dovede poštěpkovat větve až
do průměru 160 mm! Pro všechny
spoluobčany obce je tato služba
(poštěpkování pracovníky obce) samozřejmě zdarma. Dále každá domácnost
dostane při předávání bio popelnic i
sběrné tašky na separování PLASTŮ,
SKLA a PAPÍRU.
O separování odpadů pojednává samostatný článek v tomto čísle obecního
zpravodaje.
Momentálně největší probíhající
obecní investicí je rekonstrukce domu
č.p. 119 v Drahanovicích na dům sociálního bydlení. Pracovníci firmy
Stavbros s.r.o. si plní zadané úkoly dle
schváleného harmonogramu. Technic-

ký dozor investora perfektně zabezpečuje Ing. Gibl. Dokončení je plánováno na srpen příštího roku.
Opět se vracím k obecnímu vodovodnímu řadu. V současné době je
vodojem naplněn na maximální hladinu. Aby to tak zůstalo i nadále, chtěli
bychom zabezpečit naše vodo-měry
takovým způsobem, že jakýkoliv zvýšený odběr bude okamžitě odhalen. To
nám umožní technologie dálkově elektronicky řízených vodoměrů.
Pilotní projekt bude zahájen v lednu
2020. Na vybraných vodovodních
přípojkách dojde k nainstalování těchto „chytrých“ vodoměrů. Po vyhodnocení tohoto pilotního projektu
rozhodne zastupitelstvo obce, jestli
budeme i na zbytku vodoměrů realizovat jejich výměnu. Dá se předpokládat, že i v příštím roce bude třeba
s obecní vodou šetřit, protože napojení
dvou posilovacích vrtů na Lhotě pod
Kosířem a „pod Dolnicí“ nad Ludéřovem do vodovodního řadu v současné době kvůli legislativě není možné. Zažádali jsme v této věci Magistrát
města Olomouce o změnu Územního
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plánu Obce Drahanovice. Doufáme, že
v průběhu příštího roku bude tato
změna vyřešena a že v roce 2021 oba
posilovací vrty napojíme do našeho
obecního vodovodního řadu.
Obec Drahanovice rozšířila svůj
vozový park. Firma IVRAtech-CZ
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na
dodání kolového traktoru Lamborghini
Trend s příslušenstvím pro celoroční
údržbu obce Drahanovice nám tento
traktor již dodala. Traktor je vybaven
příslušenstvím pro letní a zimní údržbu
– příkopovým předním ramenem na
kosení trávy, zadním kladívkovým
mulčovačem, 5ti polohovou radlicí na
odhrnování sněhu a samonakládacím
válečkovým sypačem. Tento traktor,
včetně vybavení jsme pořídili za
1.856.140,- Kč pouze z rozpočtu obce
Drahanovice, jelikož v současné době
neexistuje na tuto mechanizaci žádná
adekvátní dotace. V druhém případě
jsme pořídili cisternový vůz TATRA
815 CAS 32 pro JSDH Drahanovice,
tento vůz jsme koupili od městyse Dub
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nad Moravou za 750.000,- Kč. Tatra je
z roku 1987 po GO z roku 2007.
Plnohodnotně nahradí dnes již nevyhovující a zastaralé zásahové vozidlo
Liaz ŠKODA 706 RTHP CAS.
Musíme ještě provést stavební úpravy
na hasičské zbrojnici v Drahanovicích,
abychom tuto cisternu zde mohli parkovat.
A jaké máme plány pro nejbližší období v krátkosti shrnu v těchto bodech:
• Zadali jsme výběrové řízení na
projektovou dokumentaci, která se
bude týkat opravy střechy na základní
škole v Drahanovicích.
• Na základě dohody s TJ Sokol Drahanovice řešíme projekt na vybudování tartanové dráhy s doskočištěm
na drahanovickém hřišti, který bude
sloužit pro potřeby ZŠ Drahanovice.
• Máme zaměřenou základnu údržby
naší obce na rybníčku v Drahanovicích
a řešíme projektovou dokumentaci
k realizaci sociálního zařízení a zázemí
pro pracovníky údržby obce.

Z činnosti rady Obce Drahanovice
srpen - listopad
V období od srpna do listopadu se rada obce Drahanovice
sešla celkem 14x (2x v srpnu , 5x v září , 3x v říjnu a 4x
v listopadu).
Na těchto jednáních rada obce Drahanovice řešila a
schválila:
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v roce 2020,
• 7 žádostí o pronájmy KD Ludéřov,KD Střížov a KD
Lhota pod Kosířem,
• 1 žádost o zrušení pronájmu KD Ludéřov,
• 6 žádostí o bezplatné pronájmy KD Ludéřov, KD Střížov
a KD Lhota pod Kosířem,
• 4 žádosti o drobné finanční příspěvky,
• 1 žádost o poskytnutí ovoce v částce 1.000,-Kč pro vystupující děti (mažoretky a mladí hasiči) na oslavě 80. výročí
založení SDH Lhota pod Kosířem dne 24.8.2019,
• 8 nabídek na drobné práce, dodávky zboží a opravy,
• 10 nabídek na drobné projekční práce,
• 1 nabídku na geodetické práce,
• 1 nabídku na účinkování při vánočním koncertu v Galerii
U Kalicha v Drahanovicích,
• 1 nabídku na dodávku silové elektřiny,
• žádost SH ČMS, SDH Střížov o provedení rekonstrukce a
oprav budovy a zařízení hasičské zbrojnice Střížov,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o financování
nového pedagoga od 1.9.2019 – 31.12.2020,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o schválení sponzorského daru pro ZŠ Drahanovice,
• žádost firmy EMONTAS s.r.o., o projednání a podepsání
smlouvy na zřízení budoucí smlouvy věcného břemene,
• 4 žádosti o vyjádření k vodovodním přípojkám,
• 1 žádost o zachování průjezdu ke dvoru nemovitosti
v Drahanovicích,
• 4 žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu,
• 1 žádost o vyjádření k hloubení hydrogeologického průzkumného vrtu,
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• Opět jsem požádal o schůzku s Ing.
Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, chci po něm
závazné stanovisko k přípravě projektové dokumentace krajské komunikace č. 44812 a č. 44813 v Drahanovicíchv roce 2020 a realizaci opravy
mostu ev.č. 44812-1 přes Zlatou
Stružku u domu manželů Dostálových
v Drahanovicích.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům obce Drahanovice, pracovnicím a pracovníkům
obecního úřadu, správcům kulturních
domů, všem členům výborů společenských složek v obci za práci, kterou
v tomto roce pro obec provedli.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
krásné prožití svátků vánočních, dětem
bohatou nadílku pod vánočním stromečkem. Do Nového roku 2020 vám
přeji hodně zdraví, štěstí v osobním i
pracovním životě.
Tomáš Kröner
starosta obce

• 1 žádost o umístění elektroměrového rozvaděče TYPPER 1 a povolila výměnu el. rozvaděče ve stávajícím místě
v prostoru p.č. 174/3 v k.ú. Drahanovice,
• 1 žádost o výměnu bojleru z důvodu špatného ohřevu
vody v obecním bytě v Drahanovicích 111,
• 1 žádost o vymýcení náletů u sochy Panny Marie
Assumpty v Drahanovicích,
• 1 žádost o mimořádnou dotaci ve výši 360.000,- Kč TJ
Sokol Drahanovice,
• 1 žádost o zařazení do pořadníku o byt v domě sociálního
bydlení Drahanovice č.p. 119,
• 1 žádost o vyjádření k existenci obecních sítí v místě
stavby vrtané studny v Drahanovicích,
• 1 žádost o posečení pozemku v Drahanovicích,
• 1 žádost o kompenzaci vynaložených nákladů na rekonstrukci obecního bytu v č.p. 216 v Drahanovicích,
• žádost Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro
Olomoucký kraj, Pobočky Olomouc o sdělení zájmových
lokalit, inženýrských sítí, provozních zařízení v rámci zahájených KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem,
• žádost učitelek MŠ Ludéřov o dodání 22 ks mikulášských
balíčků s ovocem pro děti MŠ Ludéřov na 4.12.2019 a
žádost o zapůjčení bývalé obřadní síně v MŠ Ludéřov na
termín 13.12.2019,
• smlouvu o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem, SSOK, a obcí Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikace - lokalita střed“,
• smlouvu o vymezení práv a povinností při údržbě podélných parkovacích míst mezi Olomouckým krajem, SSOK a
obcí Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikace
- lokalita střed“,
• nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Olomouckým krajem, SSOK, obcí
Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikacelokalita střed“,
• nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Olomouckým krajem, SSOK, a obcí
Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikacelokalita střed – výstavba nové dešťové kanalizace“,
• smlouvu o dílo č. 24/2019 na přípravu projektu do výzvy
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MAS Region HANÁ, z.s. k projektu „Venkovní učebna ZŠ
pro přírodní vědy a praktické činnosti“,
• příkazní smlouvu č. 32/2019 na provedení úkonů a opatření směřujících k realizaci projektu „Venkovní učebna ZŠ
pro přírodní vědy a praktické činnosti“,
• licenční smlouvu k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva a rady obce včetně
roční služby technické podpory,
• 1 darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Drahanovice na část pozemku p.č. 49 o výměře 26 m2 v k.ú.
Drahanovice obci Drahanovice,
• návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 a č. 6/2019,
• odkup části pozemku p.č.728/50 v k.ú. Ludéřov – orná
půda o výměře 40 m2,
• prodej p.č. 728/51 v k.ú. Ludéřov – orná půda o výměře
55 m2,
• žádost obce Drahanovice o odkoupení části parcely č.
83/3 v k.ú. Drahanovice,
• 2 dohody o provedení práce na zajištění výběrových
řízení na koordinátora BOZP a technický dozor investora na
stavbu „Drahanovice-sociální bydlení“ ,
• obecní dozory na jednotlivých stanovištích v rámci svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
• dodavatele TDI na stavbu „Drahanovice-sociální bydlení“,
• koordinátora BOZP na stavbu „Drahanovice-sociální
bydlení,
• dodavatele akce „Systém odděleného sběru Drahanovice
– zpevněné plochy“,
• dodavatele akce „Systém odděleného sběru Drahanovice
– sběrné nádoby“,
• dodavatele akce „Opravy místních komunikací v obci
Drahanovice v roce 2019“,
• vítěze výběrového řízení na akci „Drahanovice – dodávka kolového traktoru s příslušenstvím pro celoroční údržbu
obce Drahanovice,
• opatření obecné povahy při nedostatku vody – veřejnou
vyhlášku po dobu 3 měsíců. 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,
• oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o financování
pedagoga z obecních prostředků za září - prosinec 2019,
• dodavatele shrnovacích dveří do MŠ Drahanovice,
• žádost SH ČMS, SDH Střížov o povolení a pomoc při
zajištění akce-Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
30.11.2019 včetně zajištění sponzorského daru od obce
v podobě ovoce,
• řád veřejného pohřebiště obce Drahanovice,
• smlouvu o dílo se Zdravotním ústavem se sídlem
v Ostravě ve věci akreditovaných odběrů a laboratorních
rozborů odpadních vod a odpadů včetně kalů z ČOV dle
platné legislativy,
• smlouvu č. 28/2020 o zprostředkování dle autorského
zákona na pořad „Když dva se rádi mají…“ na 21.4.2020
v KD Ludéřov.
Rada obce Drahanovice souhlasila:
• se seznamem oslovených uchazečů, s termínem podání
nabídek a s termínem realizace služby na TDI na stavbu
„Drahanovice - sociální bydlení“, včetně návrhu příkazní
smlouvy,
• se seznamem oslovených uchazečů, s termínem podání
nabídek a s termínem realizace služby na koordinátora
BOZP na stavbu „Drahanovice - sociální bydlení“, včetně
návrhu příkazní smlouvy,
• se seznamem oslovených uchazečů, s termínem podání
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nabídek a s termínem dodávky akce „Drahanovice-dodávka
kolového traktoru s příslušenstvím pro celoroční údržbu
obce Drahanovice”,
• se seznamem oslovených uchazečů, s termínem podání
nabídek a s termínem výběrového řízení akce „Opravy místních komunikací v obci Drahanovice v roce 2019“,
• s dočasnou změnou hodin pro veřejnost pošty
Drahanovice dne 26.11.2019 z provozních důvodů v době
od 14:00 do 16:00 hodin,
• s umístěním stavby zahradního domku na pozemku p.č.
597/166 v k.ú. Drahanovice,
• se stavbou „Most ev.č. 44812-1 Drahanovice“ na p.č.
798/6, 799/2, 799/1, 798/7 v k.ú. Drahanovice a vydáním
územního rozhodnutí a stavebního povolení,
• s darovací smlouvou Olomouckého kraje, Jeremenkova
40a ,779 11 Olomouc na bezúplatné převody pozemků
v rámci dokončené investiční akce „Stavební úpravy silnice
II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice,
• s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
školy z důvodu výměny shrnovacích dveří v MŠ
Drahanovice, které jsou již zastaralé, nevzhledné a nevyhovující,
• se seznamem oslovených uchazečů, s termínem podání
nabídek a s termínem výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace akce „Drahanovice - základní
škola - Oprava střechy a krovu“,
• rozhodla o pokácení suchého smrku, který se nachází na
obecní parcele č. 959/1 v k.ú. Ludéřov.
Rada obce Drahanovice zamítla:
• 1 žádost o podporu projektu záchrany nádražní budovy
v Náměšti na Hané,
• 1 žádost o vítání občánka v obci Drahanovice,
• 1 žádost o povolení dočasného vedení elektrické přípojky
přes majetek obce - pozemek p.č.360/5 v k.ú. Lhota pod
Kosířem,
• žádost Spolku rodičů při ZŠ Senice na Hané, z.s., Žižkov
300 o finanční příspěvek na výdaje spojené s aktivitou dětí
v ZŠ Senice na Hané.
Rada obce Drahanovice potvrdila:
• platnost vydaného stanoviska k projektové dokumentaci
pro společné povolení k akci Transformace Nové ZámkyDrahanovice ze dne 27.2.2017.
Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce
Drahanovice ze dne 24.7.2019, 18.9.2019 a 16.10.2019,
• zápis z kontrolního zjištění kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice ze dne 29.7.2019,
• výpověď z nájmu nebytových prostor v KD Střížov
k 31.7.2019 s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
• oznámení o konání sportovní akce CaniKosíř dne
12.10.2019 v Drahanovicích,
• 2 ohlášení o provedení geologických prací – hydrogeologických průzkumných vrtů na p.č. 381/37 v k.ú. Lhota pod
Kosířem a na p.č. 304/75 v k.ú. Drahanovice,
• 2 žádosti o změnu územního plánu obce Drahanovice,
• 1 žádost o pronájem prostoru k podnikání v oblasti kadeřnických služeb,
• 2 žádosti o přidělení bytu v sociálním domě Drahanovice
č.p. 119 a zařadila tyto žádosti do pořadníku žadatelů o byt
v sociálním domě Drahanovice č.p. 119,
• oznámení o přechodném značení v rámci prací na železničních přejezdech od 23.9.2019 do 4.10 2019,
• stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích II/448, II/449 a III/44812 v Drahanovicích z důvodu
orientačního značení pro příjezd k dálnici,
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• změny rozpisu rozpočtu č. 2/2019, č. 3/2019 a č. 4/2019,
• nabídky uchazečů výběrového řízení „Drahanovice –
dodávka kolového traktoru s příslušenstvím pro celoroční
údržbu obce Drahanovice“,
• petici občanů Drahanovic za výměnu vodovodního
potrubí v Drahanovicích v Chaloupkách,
• stížnost na volné pobíhání psů na Lhotě pod Kosířem,
• informace Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru
školství a mládeže, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc o
úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 11.10.
2019 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi,
• 3 zprávy o revizi el. zařízení v MŠ Ludéřov, MŠ
Drahanovice a MŠ Drahanovice - hospodářský pavilon ke
dni 24.06.2019,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 1/2019
o místním poplatku ze psů,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 3/2019
o místním poplatku ze vstupného,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 4/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• oznámení odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje o zahájení přezkoumání hospodaření obce
Drahanovice za rok 2019 ve dnech 2.- 3.12.2019.
Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• odkup části pozemku p.č.728/50 v k.ú. Ludéřov – orná
půda o výměře 40 m2,
• prodej p.č. 728/51 v k.ú. Ludéřov – orná půda o výměře
55 m2,
• dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v roce 2020,
• žádost TJ Sokol Drahanovice z.s. o mimořádnou dotaci
ve výši 360.000,-Kč na přístavbu sociálního zařízení a šaten
1. etapa, vybudování retenční nádrže s příslušenstvím pro
zálivku hřiště v Drahanovicích,
• darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Drahanovice
na část pozemku p.č. 49 o výměře 26 m2 v k.ú. Drahanovice
obci Drahanovice,
• vítěze výběrového řízení na akci „Drahanovice – dodávka kolového traktoru s příslušenstvím pro celoroční údržbu
obce Drahanovice“,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 1/2019
o místním poplatku ze psů,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 3/2019
o místním poplatku ze vstupného,
• obecně závaznou vyhlášku obce Drahanovice č. 4/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• darovací smlouvu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc na bezúplatný převod pozemků v rámci
dokončené investiční akce „Stavební úpravy silnice II/449
křiž. II/366 – MÚK Unčovice.
Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce podpisem:
• 3 smluv o právu provést stavbu,
• uzavřením dohod o provedení práce na zajištění výběrových řízení na koordinátora BOZP a na Technický dozor
investora na stavbu „Drahanovice - sociální bydlení“,
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• 1 smlouvy na zřízení smlouvy na zřízení budoucí smlouvy věcného břemene,
•· příkazní smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele TDI na stavbu„Drahanovice - sociální bydlení“,
• příkazní smlouvy s vítězem výběrového řízení na koordinátora BOZP na stavbu „Drahanovice - sociální bydlení“,
• smlouvy o dílo na akci „Systém odděleného sběru
Drahanovice – zpevněné plochy“,
• smlouvy o dílo na akci „Systém odděleného sběru
Drahanovice – sběrné nádoby“,
• smlouvy o dílo č. 24/2019 na přípravu projektu do výzvy
MAS Region HANÁ, z.s. k projektu „Venkovní učebna ZŠ
pro přírodní vědy a praktické činnosti“,
• příkazní smlouvy č. 32/2019 na provedení úkonů a opatření směřujících k realizaci projektu „Venkovní učebna ZŠ
pro přírodní vědy a praktické činnosti“,
• smlouvy o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem, SSOK a obcí Drahanovice na akci „Obec Drahanovice,
komunikace-lokalita střed“,
• smlouvy o vymezení práv a povinností při údržbě podélných parkovacích míst mezi Olomouckým krajem , SSOK,
a obcí Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikace-lokalita střed“,
• nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Olomouckým krajem, SSOK, a obcí
Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikacelokalita střed“,
• nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Olomouckým krajem, SSOK, a obcí
Drahanovice na akci „Obec Drahanovice, komunikacelokalita střed – výstavba nové dešťové kanalizace“,
• předáním stížnosti na volné pobíhání psů na Magistrát
města Olomouce, přestupkové oddělení,
• souhlasu se stavbou „Most ev.č. 44812-1 Drahanovice“
na p.č. 798/6, 799/2, 799/1,798/7 v k.ú. Drahanovice a vydáním územního rozhodnutí,
• smlouvy č. 28/2020 s o zprostředkování na pořad „Když
dva se rádi mají…“ na 21.4.2020 v KD Ludéřov.
Dále rada obce Drahanovice pověřila starostu obce:
• uzavřením dohod o provedení práce na zajištění výběrových řízení na koordinátora BOZP a na Technický dozor
investora na stavbu „Drahanovice-sociální bydlení,
• objednáním zakázky na akci Drahanovice-Místní úprava
provozu na pozemních komunikacích – zjednosměrnění
místní komunikace,
• vyřešením problému s vodovodem v Chaloupkách v Drahanovicích s provozovatelem vodovodu MIS Protivanov.
Rada obce Drahanovice pověřila místostarostu obce:
• předáním požadavku SH ČMS, SDH Střížov o provedení
rekonstrukce a oprav budovy a zařízení hasičské zbrojnice
Střížov projektantům,
• podepsáním 1 smlouvy o právu provést stavbu.
Pavel Navrátil,
místostarosta obce Drahanovice

I v příštím roce se naše obec
připojí k celostátní akci,
kterou každoročně organizuje
Charita České republiky –
Tříkrálová sbírka. U nás proběhne
o víkendu 3.1. – 5.1.2020.
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ZMĚNY OD NOVÉHO ROKU VE
SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCI
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Od 1. 1. 2020 dochází ke změně sběru tříděného odpadu.
V současné době dochází k budování nových sběrných míst
na tříděný odpad ve všech částech obce. Na hotová místa
budou umístěny sběrové nádoby o objemu 1100 l. Žluté
budou na plast a nápojové kartony, sbírat se budou společně,
zelené na bílé a barevné sklo, také se budou sbírat společně,
modré na papír. Novinkou bude v každé obci na jednom
sběrném místě umístěna nádoba (červené barvy) na použitý
jedlý olej. Olej se do popelnice vloží v PET lahvi. Další
novinkou bude vývoz bioodpadu z domácností. Každý dům
obdrží hnědou popelnici na bioodpad.
V příštím roce již nebude prováděn pytlový sběr plastů a
nápojových kartonů. Tudíž v domácnostech již nebude
shromažďován, jak to bylo doposud.
S firmou EKO-KOM a.s., byly pořízeny barevné tašky na
tříděný odpad podle druhu odpadu do každé domácnosti.
Popelnice na bioodpad a barevné tašky budou domácnostem vydávány v průběhu února – března. Bližší informace
budou sděleny obecním rozhlasem a zveřejněny na obecních webových stránkách a vývěskách.
V tomto čísle uveřejňujeme svozový kalendář pouze do
31.5.2020, kde uvádíme jen vývoz komunálního odpadu
z domácností, plánovaného bioodpadu a jeden svoz klasického velkoobjemného a nebezpečného odpadu, jak jste byli
zvyklí.
V současné době vedení obce vyhlásilo poptávkové řízení na svoz a likvidaci odpadů v obci. Vítězná svozová firma
by měla začít svážet odpady od 1.6.2020. Proto i svozový
kalendář na další měsíce bude uveřejněn v jarním čísle zpravodaje.
Věříme, že tato změna se projeví kladně v zavedeném
systému. Zaměřujeme se na snížení produkce odpadů
v obci. Nový systém odděleného sběru je šetrný pro naši
přírodu a umožní další využití odpadů z našich domácností.
Navýšená kapacita sběrných nádob zkvalitní služby v odpadovém hospodářství a zvýší i udržitelnost čistoty v okolí
sběrných míst.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2020

pondělí - vývoz biopopelnic
úterý - Drahanovice komunální odpad
pátek - části obce komunální odpad
sobota - velkoobjemný a nebezpečný odpad

Možná rezervace míst do 3. 1. 2020 do 12.30 hodin na obecním úřadě (585 949 256; 602 331 601)
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Od našeho spoluobčana jsme obdrželi výtisk Drahanovických novin z roku 1960, pro zajímavost uveřejňujeme výňatek z těchto novin.

Budeme rádi za kohokoli, kdo by chtěl přidat ruku k dílu a
připojit se k této krásné akci s ještě krásnějšími a čistými
cíli. Budeme rádi i za připomínky, nápady, co udělat jinak,
lépe, nebo vůbec. Vítán je každý dobrý člověk. Můžete se
obrátit jak na sokoly, hasiče, obec nebo na mě.
Těšíme se na Vás!
Za Dobréfest
Jakub Kohn

Dobréfest 2020
První ročník máme úspěšně za sebou. Peníze, které se
podařilo vybrat, byly předány Karlíkovi a Honzíkovi a již
pomáhají. Vertikalizační stojan, náklady na rehabilitaci a
mnohé další, to jsou položky, které jsou díky částce
155.972,- Kč (!) dosažitelnější. Věřím, že mohu za rodiny
obou chlapců upřímně poděkovat všem, co přispěli a hlavně
všem, kdo se podíleli na organizaci, přípravě a zajištění
akce, hasičům, sokolům, obci, četě, kapele Pryor, … Díky!
Nastala ovšem otázka, zdali pokračovat i příští rok. Po souhlasu všech zainteresovaných lidí a spolků padlo jednoznačné ano. Proto se 1. srpna 2020 naše obec opět stane místem
fest dobrým, plnou fest dobrých lidí a místem s akcí, která
pomůže.
Přípravy na další ročník jsou v plném proudu. Byla oslovena společnost Raná péče a Dobré místo pro život, aby
pomohli najít rodiny s dětmi, které opravdu potřebují pomoci a kterým osud nepřál. Snažíme se najít a oslovovat doprovodný program, kapely a umělce, kteří mají velké srdce a
jsou ochotni hrát jen za náklady na cestovné a produkci.

Předání výtěžku Dobréfestu v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Drahanovicích

Dobrého dne z galerie!
Turistická sezona skončila, listí opadalo, vše se uklidňuje
a chystá ke spánku. Ne však u galerie! Kolem naší galerie je
stále živo. Čím dál tím více lidí všech generací se u galerie
schází a stává se nám z prostoru kolem galerie pomyslný
střed Drahanovic.
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Než prozradím, na co se v galerii můžeme těšit, rád bych
se ohlédnul za posledním čtvrt rokem. S koncem léta galerie
zavoněla Buchtafestem. Soutěž v pečení nejen buchet byla
letos rozšířena o kategorii nepečený dezert a zúčastnilo se
na dvě desítky soutěžících. Odborná porota to vůbec neměla
lehké, ale nakonec se podařilo vybrat vítěze. Hitem a vítězem se staly „Koblehe“ od paní Nakládalové a Ricottový
dort od Hany Vychodilové a ta tak obhájila své umístění
z minulého ročníku. S panem Kapsiou, sládkem pivovaru
Kosíř, jsme udělali sociální průzkum a prodej piva byl bez
obsluhy a s otevřenou kasou. Kdokoli si načepoval a zaplatil
pivo po svém. Výsledek průzkumu? Tržba byla větší než na
jiných akcích. Žijeme v obci s čestnými občany. Radost!
Během Buchtafestu byl zahájen provoz Knihovny
U Kalicha. Jedná se o dřevěný model galerie umístěný před
vstupem na zídce. Zde může kdokoli přijít, půjčit si knihu,
anebo i svou knihu do knihovny věnovat. Kapacita knihovny je zhruba padesát svazků a věřím, že každý si tam najde
knihu, která ho zaujme. Navíc knihy se snažím pravidelně
obměňovat, aby i pravidelní návštěvníci měli nový výběr.
Knihovnu jsem vytvořil na vlastní náklady, není nijak
zabezpečená, přimontovaná a je pouze na nás, jak se k ní
budeme chovat. Věřím, že nám bude sloužit řadu let a
mnoha lidem přinese radost. Již za dva měsíce si našla své
pravidelné návštěvníky a lidé věnovali desítky kvalitních
knih všech žánrů.
Dalším festem byl Burčákfest. Již třetí ročník této akce se
stává příjemnou stálicí v drahanovickém kulturním dění.
K popíjení hrála cimbálová muzika pana Hrdličky a skvěle

Strana 7

tak dobarvovala atmosféru. Burčák je nápoj, který není stálý
a je těžké kontrolovat dokonale jeho proces burčení. Letos
jsem dovezl burčák z Milotic a do druhého dne bohužel
nestihl tzv. dojít a byl sladší bez perlinky. Ideální stav nastal
až v neděli, kdy bylo setkání seniorů u Černé věže, a tak
alespoň tam mohli naši senioři ochutnat ten pravý burčák.
V říjnovém večeru proběhlo v galerii Povídání o pivu
u piva. Přednáška o historii a výrobě piva, vedená panem
Kapsiou, plná ochutnávek nejen piva, se postupně přelinula
do onoho „u piva“ kde se dále popíjelo, diskutovalo a jedlo
uzené maso až do pozdních hodin.
Poslední akcí byl nezapomenutelný koncert brněnského
seskupení Jeden kmen, jehož vedoucím je drahanovický
rodák Ctibor Ostrý ml. Pokud jste představení nestihli, doporučuji navštívit jejich jiný koncert. Vystupují po celé republice. Takto kvalitní, alternativní, zajímavé a profesionální
umění vřele doporučuji.
A na co se můžete těšit dále? Rád bych vás pozval na
tradiční předvánoční koncert Zdeňka Kroutila a hostů, který
se bude konat 22. prosince v podvečer. Další akcí je živý
betlém. Na štědrý den 24. prosince od 11.00 do 14.00
hodin bude u galerie živo. Přijďte se během odpolední procházkys dětmi podívat na živá zvířátka, vypít horký punč,
setkat se se sousedy, zazpívat si koledy s prostějovskou
písničkářkou Ashenou a ještě více si zpříjemnit tento krásný
den. A Ježíšek mezitím může nerušeně nadělit dárky pod
stromečkem.
Přeji všem krásný čas a jako vždy, stavte se na kus řeči a
dobrou kávu.
Jakub Kohn

Dění na Černé věži
V sobotu 30.11. proběhla u Černé věže poslední akce
letošního roku rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou
nadílkou. V areálu byl také poprvé k vidění betlém, jehož
výroba trvala 7 dnů a byly na něj využity figuríny, látky,
kartony a jiné potřebné věci. S láskou a trpělivostí vznikala
zvířátka a biblické postavy. Se zhotovením betlému mi ještě
pomáhaly tyto šikovné ženy, bez kterých bych to nestihla a
chtěla jim ještě jednou poděkovat. Děkuji Dagmar Ambrožové a Gabriele Hrochové.
Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou a
jarmarkem zahájili děsiví čerti, kteří se jako první při pekelné hudbě vplížili mezi děti a poté za znění vánoční písně
Karla Gotta Tichá noc, vkráčel Mikuláš s andělem.
Děti, které byly odvážné a přistoupily k Mikuláši, řekly
básničku nebo zazpívaly písničku, dostaly za odměnu od
anděla balíček.
Letos děti s Mikulášem rozsvítili hned dva stromečky najednou, v areálu i pod
Černou věží, které nám budou vytvářet sváteční atmosféru po celý zbývající
adventní čas, až do nového roku. Tečkou na závěr byl krásný čertovský ohňostroj.
Tímto bych chtěla poděkovat všem účinkujícím za perfektní výkony.
Chladné zimní počasí přilákalo ke stánkům s teplými nápoji jak děti, pro které
byl připraven sladký čaj, tak dospěláky, kteří se mohli zahřát svařákem, lahodnou
medovinou nebo si zakoupit kančí guláš či trdelníky. Na jarmark k nám zavítali
prodejci z okolí, kteří prodávali různé zboží jako svíčky, perníčky, šperky,
polodrahokamy, medové výrobky. Dále suvenýry z Černé věže, zápichy, zákusky
a opět květiny vánoční hvězdy.
Také jsme podpořili další charitativní akci pro nemocného Lukáška
Kameníčka. V jednom ze stánků byla připravena nádoba na víčka z PET lahví,
kterých se vybralo také dost a budou rodině předány. Děkujeme.
Černá věž letos ve svých prostorách přivítala skoro 1000 platících spokojených návštěvníků a při akcích bezmála 1500 dalších. Naši chráněnou kulturní
památku si přijeli prohlédnout lidé z nejrůznějších koutů naší vlasti, ale i zahraničí.
Lucie Lichnovská
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Akce SPOZ
1. 9. 2019 XVI. Setkání seniorů – koncert Jakuba Smolíka s hostem Františkem Kaslem a zpěvačkou

26. 9. 2019

Diamantová svatba manželé Ludmila a Václav Zatloukalovi, Lhota p/K

17. 11. 2019 Vítání občánků
14.00 hodin - Barbora Lastovková
- Lukáš Olah
- Daniel Lutr
- Nikolas Grulich

Ludéřov
Drahanovice
Ludéřov
Drahanovice

15.00 hodin

- Lucie Vachutková
- Albert Dus
- Dalibor Kopp
- Šimon Pocklan

Drahanovice
Ludéřov
Drahanovice
Drahanovice

30. 11. 2019 Adventní tvoření
Výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací pod vedením zkušených lektorů.

Barokní sýpka Ludéřov

Matrika - svatby

6. 9. 2019

Černá věž Drahanovice
17. 8. 2019

- Petr Olah

Čechy pod Kosířem

- Lenka Zelinková

Drahanovice

14. 9. 2019

- Lukáš Marek

Černá za Bory

- Lucie Hausknechtová

Ludéřov

- Jiří Brhel

Lutín

- Martina Coufalová

Slatinky
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Připravujeme:
21. dubna 2020 v 17.00 hodin
Kulturní dům Ludéřov
divadelní představení

„Když dva se rádi mají“
nejznámější operetní melodie
účinkují přední sólisté Národního
divadla moravskoslezského
v Ostravě
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU BETLÉMU
Sbor dobrovolných hasičů Lhota pod Kosířem
zve všechny občany do KD ve Lhotě pod Kosířem
na výstavu betlému se samostatně stojícími postavičkami v počtu 1.000 ks.
Výstavu je možné shlédnout od neděle 15.12.2019 do 1.1.2020 každý víkend
v době od 13.00 do 16.00 hod. a o vánočních svátcích 25. a 26.12.2019 od
13.00 do 16.00 hod. Mimo vyhrazenou dobu volejte na tel. 733 189 849 nebo
723 335 723.
1.1.2020 výstava zpřístupněna již od 10.00 hod. Občerstvení zajištěno (guláš, polévky, pivo, svařák).
Betlém nám zapůjčil spoluobčan Lhoty pod Kosířem. Děkujeme.

Projektový den v MŠ – Jak lištička hospodaří
Podzimní radovánky byly díky
slunnému a teplému počasí letos
nezvykle dlouhé. S dětmi jsme si tak
dosyta užily pobytu venku – na zahrádce i při vycházkách, sběru přírodnin i
následnou práci s nimi, pozorování
živé i neživé přírody v okolí. Učily
jsme se také o zvířátkách – kdo odlétá
do teplých krajin, kdo tu zůstává a
chystá se na zimu. V rámci této výuky
proběhl v MŠ projektový den s názvem:
Jak lištička hospodaří.
V ranních činnostech měly děti k
dispozici tyto aktivity: Pro děti byly
připraveny knihy: Zvířata v lese,
Dědeček lesník vypravuje, Bajky o
lišce. Knížky si prohlížely, vyprávěly
si o nich. Dozvěděly se mnoho nového

Vánoční hvězda

o lesních zvířatech. Z kostek a přírodního materiálu tvořily prostorové stavby - domečky pro zvířátka. Na námět
pohádky: O Budulínkovi se zapojily do
dramatizace. Pracovaly ve skupinkách.
Skládaly obrázkové náměty z dané
pohádky v celek. Opakovaly píseň:
Sedí liška pod dubem. Známou píseň
rytmizovaly, procvičily si počet slabik.
Opakovaly chůzi a běh v prostoru třídy.
Zapojily se do pohybové hry: Na lišku
a zajíce. Zúčastnily se soutěživých her
v družstvech: Která liška bude dřív v
domečku? Mimo jiné si děti procvičily
jemnou motoriku - motání lana, tvořivé kreslení s motivací o lišce. Do kreativních činností se všechny děti naší
školičky aktivně zapojily a patřičně si
je užily. Na závěr byly pochváleny.

Odměnou jim byl oříšek od plyšové
lišky.
Na výchovně-vzdělávací činnosti
učitelek navázal odborník z praxe –
pan Wolejník ze vzdělávací agentury
Pochop (POznej, CHápej, OPatruj),
který k nám do MŠ přijel až z Ústeckého kraje s živou, očkovanou a ochočenou liškou Miou. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí o lišce obecné –
jakou má barvu, jak je veliká, kde žije,
čím se živí, aj. Zblízka si ji také mohly
prohlédnout a pohladit. Byl to opravdu jedinečný zážitek. Děti si to moc
užily.
Anežka Husičková,
Marie Kutá
učitelky MŠ Ludéřov

Charitativní sbírku pořádá nadace Šance Olomouc o.p.s. Vánoční hvězda pomáhá malým pacientům Dětské kliniky FN Olomouc a jejich rodinám již 22 let.
Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce. Má přinášet
lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné malé pacienty se živá květina stala
navíc symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za
zdravím.
Na Hemato-onkologickém oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními
krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví
osm měsíců. Oddělení má nadregionální význam. Je moravským referenčním
centrem, zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě a podílí se na
léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na dětské onkologii v Brně.
Vánoční hvězdu si zájemci mohli zakoupit 30. listopadu na rozsvícení vánočního
stromu u Černé věže. Cena květiny byla 100 korun a 50 korun.
Náš výtěžek z prodeje vánočních hvězd činil 5.500,- Kč a byl poukázán na účet nadace. Děkujeme.
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Další etapa revitalizace zeleně v obci Drahanovice je již dokončena
Již třetím rokem se můžete na vlastní oči přesvědčit, jakých pozitivních
změn doznalo naše komplexní řešení
revitalizace zeleně ve všech pěti místních částech obce Drahanovice. V roce
2017 jsme zrealizovali z prostředků
obce Drahanovice první etapu revitalizace zeleně v obci Drahanovice a to na
celkem 11 lokalitách v místních částech Kníničky, Ludéřov, Střížov a 2
lokalitách v Drahanovicích. V roce
2018 pokračovala obnova zeleně v krajině pod názvem „Revitalizace zeleně
na veřejných plochách v extravilánu
obce Drahanovice“. Jednalo se celkem
o 7 vybraných lokalit v Drahanovicích,
Kníničkách, Ludéřově, Střížově za
přispění 80% dotace z uznatelných
nákladů na tuto akci ze Státního fondu
životního prostředí ČR. Na sedmi
lokalitách bylo vysazeno celkem 104
nových stromů, odborně ošetřeno
celkem 93 stromů, pokáceny stromy
dožívající a havarijní, obnovena část
louky na Spálenci v Drahanovicích.
Další velmi významnou akcí roku
2018 se stala obnova okolí pomníku
padlých v Drahanovicích, dle návrhu
renomované olomoucké zahradní
architektky Ing. Karin Dienstbierové.
Obnova spočívala ve vykácení všech
suchých, havarijních a dožívajících
stromů, náletů a keřových skupin,
vyfrézování pařezů, v opravě opěrné
zdi, schodiště, renovaci oplocení
pomníku, obnově přístupových cest,
vyčištění a opravě pomníku, nových
výsadeb stromů, keřů, trvalkových
záhonů, instalaci mobiliáře a založení
nových trávníků. Nově opravený parčík byl občanům Drahanovic slavnostně předán u příležitosti oslavy stého
výročí založení Československa dne
28.10.2018. Tato akce byla plně hrazena z rozpočtu obce Drahanovice vzhledem ke skutečnosti, že SFŽP nepodporuje akce, ve kterých je třeba provést
totální obnovu zeleně. Třešničkou na
dortu této zdařilé obnovy parčíku u
pomníku padlých v Drahanovicích
byla instalace osvětlení samotného
pomníku padlých, kterou provedl bývalý dlouholetý radní obce Drahanovice
pan Josef Žák. Na všech uvedených
lokalitách probíhala v roce 2019 pravidelná pěstební péče, spočívající v
zálivce, opravě ukotvení nově vysazených stromů, výchovných řezech,
odplevelování výsadbových mís a
odplevelování keřových skupin a trvalek.
V letošním roce 2019 byla zrealizována další etapa revitalizace zeleně za
přispění 60% dotace z uznatelných
nákladů ze SFŽP ČR s názvem
„Revitalizace zeleně v obci Draha-

novice, 2.etapa – Drahanovice, Lhota
pod Kosířem, Střížov. Projekt řešil
celkem 8 lokalit v Drahanovicích, 2
lokality na Lhotě pod Kosířem a 1
lokalitu ve Střížově. V Drahanovicích
jsme se dočkali nové úpravy zahrádky
před opravenou nádražní budovou,
nové výsadby stromů a keřů na hasičském hřišti, v zahradě Mateřské školy
a Galerie u Kalicha, solitérní výsadby
stromů u kapličky sv. Floriána a u kříže
na Lázince, nové výsadby stromů na
hřbitově. Odborně ošetřeny byly staleté lípy u Černé věže, u sochy Panny
Marie Assumpty a kolem kostela sv.
Jakuba Většího. Na Lhotě pod Kosířem byla zrevitalizována zeleň na
návsi u kapličky Panny Marie Pomocnice. Proběhlo vykácení dožívající lípy
a skupiny dožívajících jalovců, vysazena byla nová lípa, další 4 malokorunné stromy, provedena regenerace trávníku, ošetření stávajících lip a výsadba
cibulovin – narcisů a krokusů. U autobusové zastávky byl v rámci této akce
vysazen vzrostlý okrasný jeřáb.
Poslední revitalizovanou lokalitou byl
parčík za Kulturním domem ve
Střížově. Kromě výsadby 1 soliterní
lípy zde byly vysazeny keřové skupiny,
živé ploty, odborně ošetřeny stávající
stromy, zregenerován trávník, osazeny
2 ptačí budky. V rámci této etapy revitalizace zeleně byl kácen 1 strom, 10
m2 keřové skupiny, odborně ošetřeno
bylo 20 stromů. Celkem bylo vysazeno
46 vzrostlých stromů, 710 keřů a 630
cibulovin. Akci zrealizovala zahradnická firma Zdeněk Vráblík-Údržba
zeleně z Huzové, která v červnu 2018
uspěla ve výběrovém řízení na tuto
revitalizaci zeleně.
V dalších třech lokalitách, které nebyly
předmětem dotace z důvodu potřebného rozsáhlého kácení, proběhla obnova
na jaře 2019. Jednalo se o parčík u
Svatých ve Střížově, hřiště a prostor
před kulturním domem na Lhotě pod
Kosířem a fotbalové hřiště v Drahanovicích. Potřebné kácení provedli
pracovníci naší obecní pracovní čety,
dobrovolní hasiči z Ludéřova, Střížova
a členové TJ Sokol Drahanovice.
Nelze opomenout ani pomoc členů
Mysliveckého sdružení Drahanovice,
kteří provedli probírky u přístupové
cesty od Ludéřova k chatě Svatopluka
Čecha a v lesním porostu kolem kříže
na Příhoně. Dobrovolní hasiči ze Lhoty
pod Kosířem zase pomohli s úklidem
po kácení na hřišti na Lhotě. Po vyfrézování pařezů koncem měsíce března
ve výše uvedených lokalitách bylo
přistoupeno k výsadbě stromů. Celkem
11 nově vysazených stromů na parčíku
u Svatých ve Střížově, které byly vysa-

zeny ještě do konce roku 2018 doplnily
na jaře 2019 výsadby keřových skupin
a výsadba 1 lípy. Celkem 10 nových
javorů bylo obecními pracovníky vysazeno na hřišti na Lhotě pod Kosířem po
vykácených břízách a dále byl v parkové ploše před obchodem založen nový
trávník. Členové TJ Sokol Drahanovice zase vysadili celkem 11 nových
vzrostlých olší na fotbalovém hřišti
v Drahanovicích. Všem našim občanům, kteří se do brigád na pokácení
staré a výsadbu nové zeleně zapojili,
chci ještě jednou ze srdce poděkovat.
A co nás čeká v příštím roce 2020?
Máme zpracovány projekty na obnovu
trvalkových záhonů u Černé věže a
před obecním úřadem v Drahanovicích. Jejich realizaci plánujeme v jarních měsících roku 2020. Dalším zpracovaným projektem je obnova zeleně v
úseku od kapličky sv. Floriána po křižovatku na Nové v Drahanovicích.
Tento projekt bude realizován po částech. Důvodem je připravovaná přeložka nadzemního vedení NN v části
Drahanovic a stanovisko Správy silnic
Olomouckého kraje k alejové výsadbě
stromů s podrostem keřových skupin
směrem ke křižovatce na Nové vzhledem k udržitelnosti projektu „Rekonstrukce silnice II/448 – průtah
Drahanovice“, realizovaném v roce
2018. V současné době zpracováváme
projekt jednořadé lipové aleje kolem

Ošetření vzrostlé lípy u Černé věže

Prosinec 2019

cyklostezky Drahanovice-Střížov a
projekt dokončení dvouřadé lipové
aleje od pomníku Svatopluka Čecha
směrem k akátí nad Ludéřovem. Tyto
aleje vysadí na jaře 2020 pracovníci
naší obecní čety. Další dva připravované projekty řeší úpravu zahrad
Mateřských škol v Drahanovicích a
v Ludéřově na zahrady přírodního
charakteru. Po zpracování projektové
dokumentace a jejím schválení zastu-
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pitelstvem obce Drahanovice budeme
na jaře 2020 žádat o dotace na tyto
projekty ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Vážení spoluobčané,
promyšleně a cíleně revitalizujeme
zeleň ve všech místních částech obce
Drahanovice. Z obecní zeleně průběžně odstraňujeme přestárlé, neperspektivní a havarijní dřeviny, které by
mohly ohrozit životy, zdraví a majetek

vás, našich občanů. Nové výsadby
plánujeme s jistým nadhledem do
budoucnosti v řádu několika desítek let
s přihlédnutím na požadavky a odolnosti nově vysazovaných dřevin k probíhajícím klimatickým změnám. Jsem
přesvědčen, že se v nové zeleni budete
cítit velmi dobře a že nám všem bude
sloužit dlouhá léta.
Pavel Navrátil,
místostarosta obce Drahanovice

Výzva vlastníkům orné půdy v k.ú. ČOV
bych Vás zase po nějaké době informoval co nového
Ludéřov, k.ú. Lhota pod Kosířem na Rád
čistírně odpadních vod. Dosud od uvedení do provozu
proteklo a bylo vyčištěno celkem 204 280 m odpadních vod
a v k.ú. Drahanovice
3

Vážení spoluobčané, vlastníci orné půdy.
V poslední době se doslova roztrhl pytel s nabídkami různých společností a překupníků, kteří nabízí odkup orné půdy
v našich katastrech a slibují, že jim jde pouze o ekologické
zemědělství a chtějí v tomto oboru podnikat. Pokud opravdu
máte zájem ornou půdu prodat, nabídněte ji prosím Obci
Drahanovice. Ve všech 3 katastrech budeme potřebovat
dostatečné množství orné půdy při plánovaných Komplexních pozemkových úpravách na tzv. společná zařízení
(cesty na zpřístupnění pozemků, protierozní a protipovodňová opatření, doprovodnou zeleň, vodní plochy, cyklostezky, a.j.). Ornou půdu od vás odkoupíme za aktuální
odhadní cenu. Znalecký posudek a všechny potřebné náležitosti k odkupu zajistíme a vyřídíme. Prosím pomozte nám
svým rozhodnutím prodat ornou půdu obci Drahanovice,
výrazně přispějete k rozvoji naší obce na úroveň moderních
obcí 21. století.
Pavel Navrátil
místostarosta obce Drahanovice
Obecní úřad oznamuje, že v níže uvedených termínech
bude vybírat místní poplatek ze psů pro rok 2020.
Částka je 150,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého
dalšího.
Střížov

úterý 28. 1. 2020 14.00 – 14.35 hod.
kulturní dům
Ludéřov
úterý 28. 1. 2020 14.40 – 15.15 hod.
místnost rozhlasu
Drahanovice středa 30. 1. 2020 8.00 – 11.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
kancelář obecního úřadu
Lhota p/K
čtvrtek 31. 1. 2020 14.45 – 15.15 hod.
místnost rozhlasu

z našich domácností a vylisováno 878 tun odpadního kalu.
Letošní podzim ze zvýšenou srážkovou činností nám
zase přinesl problémy s dešťovou vodou která nám zvyšuje
průtoky čistírnou, narušuje technologii čištění a zvedá provozní náklady. Proto žádáme občany, kteří nemají oddělenou dešťovou vodu od splaškové, aby učinili nápravu.
V srpnu jsme provedli odstavení linky 2 z provozu a její
celkové vyčištění a opravu provzdušňovacího systému který
vykazoval sníženou účinnost v okysličování odpadní vody a
tím zvýšené nároky na provoz dmýchadla a spotřebu elektrické energie. Odborná firma provedla demontáž 7 provzdušňovacích trubic a výměnu 35 mikro membrán. Při tom
byla vyčištěna dna nádrží homogenizace o objemu 73 m3 a
nádrž nitrifikace o objemu 175 m3 od usazených nečistot a
písku. Tato linka najížděla do provozu jako první a zachytila
nejvíce nečistot ze splaškové kanalizace. Při této příležitosti
byla provedena revize čerpadla a míchadla na této lince. Byl
také proveden servis ve výrobním závodě na dmýchadle
linky 2 která byla mimo provoz celkem 116 dní. Celý čistící
proces probíhal na lince 1, která toto zvládla bez závad.
Vzhledem ke snižující se teplotě splaškové vody kdy se
čistící proces zpomaluje, zahájila 1. prosince napuštění
linky 2 a postupné uvádění do provozu.
Čistírnu odpadních vod navštívili žáci naší základní
školy a měli tak možnost vidět prázdné nádrže odstavené
linky. Byli seznámeni s procesem čištění odpadních vod a
prohlédly si technologii provozu. Živě se zajímali o její
chod a ani jim nevadilo že to tam trochu zapáchá.
Vzhledem k tomu že na čistírně sledujeme a zapisujeme
venkovní teploty a dešťové srážky tak pro informaci uvádím
údaje za poslední 3 měsíce. Září průměrná teplota 13,4oC,
srážky 65 mm, říjen 6,8oC a 38 mm srážek, listopad 6,3oC
a 31 mm srážek.
Kolektiv čistírny Josef Žák, František Navrátil a Luboš
Večeřa Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních a vše
nejlepší do nového roku.
Josef Žák
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Jak v naší obci pokračuje řešení
Komplexních pozemkových úprav
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj, pobočka Olomouc uzavřel v letošním roce
na základě výběrového řízení na zpracovatele Komplexní
pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Ludéřov smlouvu se
sdružením prostějovských firem 1. Geo, spol. s r.o. a
Hanousek s.r.o.. Na základě úvodního jednání na SPÚ, KPÚ
pro Olomoucký kraj, Pobočce Olomouc s výše uvedenými
firmami, kterého jsem se za Obec Drahanovice zúčastnil,
byl stanoven přesný harmonogram plnění KoPÚ v k.ú.
Ludéřov. V měsíci červnu 2020 se uskuteční na sále
Kulturního domu v Ludéřově úvodní jednání s vlastníky
pozemků, které svolá Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc.
Na tomto jednání bude zvolen Sbor zástupců, kteří budou
úzce spolupracovat s výše uvedenými vybranými firmami
při plánování společných zařízení v rámci zpracovávané
KoPÚ v k.ú. Ludéřov. Poté bude následovat vytyčení vnějšího a vnitřního obvodu KoPÚ Ludéřov a samotné plánování
společných zařízení KoPÚ v k.ú. Ludéřov. Dle harmonogramu plnění je ukončení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Ludéřov plánováno na konec roku 2022. Na jaře 2023 by
tedy příští zastupitelstvo obce Drahanovice mělo odsouhlasit zpracovanou KoPÚ v k.ú. Ludéřov. Poté bude následovat
příprava realizace společných zařízení v krajině (nových
zpevněných cest, protierozních a protipovodňových opatření, výsadeb doprovodné zeleně, rekonstrukce vodních nádrží, a.j.). Skvělou zprávou letošního roku je i fakt, že dne
15.října 2019 SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka
Olomouc zahájil Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Lhota pod Kosířem. Tímto chci ještě jednou poděkovat
Typ na štědrovečerního kapra

Kapr s bramborami
a citronovou omáčkou
2 velké porce kapra (spařené a dobře očištěné)
2 kyselé okurky
2 vejce
1 větší citron (půlka na prošpikování, z půlky vymačkat šťávu)
1 cibule (1/4 nadrobno nakrájet)
máslo, hladká mouka, sůl, petrželová nať
Večer před přípravou kapra prošpikovat a pokapat citronem,
nechat uležet v ledničce.
Následující den upéct kapra: osolit kapra, rozpustit v pekáčku
asi 1,5 cm másla a trochu oleje osmahnout kapra, aby se
zatáhnul. Položit ho kůží dolů, podlít vodou, zavřít pekáček a
nechat 15 minut péct v troubě. Potom kapra otočit a znovu
péct 15 minut, ale už nezakrývat, aby se přebytečná voda
vypekla a zůstal pouze výpek.
Mezitím: uvařit brambory běžným způsobem, uvařit 2 vejce
natrvrdo, oloupat, posekat smíchat s posekanou petrželovou
natí.
Na másle uděláme jíšku ze 2 lžiček hl. mouky do tmavé jíšky,
pak do ní dát cibulku a mírně ji zpěnit, aby nebyla syrová,
přidáme výpek z kapra a nakonec nastrouháme kyselé okurky trošku podlejeme vodou a povaříme asi 5 minut. Přidáme
šťávu z půlky citronu, dosolíme, popřípadě rozředíme vodou.
Na talíř nandat kapra a uvařené brambory, posypat vše vejcem s petrželovou natí, a vše zalít citronovou omáčkou.
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všem našim občanům a vlastníkům zemědělské půdy, kteří
se aktivně zapojili do přípravy zahájení KoPÚ v k.ú. Lhota
pod Kosířem a podepsali souhlasy pro její zahájení. 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 (Červenka-Náměšť na Hané-Ludéřov–Pěnčín) a
6034 (Čechy pod Kosířem-Lhota pod Kosířem-Velký KosířSlatinky-Těšetice). Zastupitelstvo obce Drahanovice na
svém zasedání dne 21.10.2019 schválilo zahájení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drahanovice. Prioritou
pro zahájení řešení KoPÚ v našem posledním katastrálním
území Drahanovice je vyřešení pozemků pro bezpečné
dopravní řešení „Křižovatky smrti“ na Nové v Drahanovicích dle platného Územního plánu obce Drahanovice a
dále naplánování obchvatu zpevněných cest kolem Drahanovic pro vyřešení zemědělské dopravy v souladu s napojením na právě probíhající KoPÚ v sousedním k.ú.
Slatinice. V současné době rozesíláme vlastníkům pozemků
k podpisu nachystané souhlasy pro zahájení KoPÚ v k.ú.
Drahanovice včetně základních informací o smyslu řešení
Komplexních pozemkových úprav. K tomu, aby SPÚ, KPÚ
pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc mohl zahájit KoPÚ
v k.ú. Drahanovice, potřebujeme získat podepsané souhlasy
vlastníků na zhruba 150 ha zemědělské půdy. Jak dlouho
nám bude trvat příprava k zahájení KoPÚ v k.ú. Drahanovice, záleží na odpovědném přístupu vlastníků zemědělské půdy k vyřešení výše uvedených problémů. Pevně
věřím, že se nám to společně brzy podaří.
Pavel Navrátil,
místostarosta obce Drahanovice
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Rodina regionální
značky Haná
se opět rozrostla
Zejména masné výrobky, ale také
čokoládové pralinky nebo květiny
z Bouzova se nově zařadily na seznam
značky Haná regionální produkt®.
Rozhodla o tom certifikační komise,
která se sešla v pondělí 4. listopadu
v Sobáčově. Certifikát obdržela také
jedna hodnocená služba. Jde o Wellness Penzion U Grygarů se sídlem
v Lipníku nad Bečvou.
Novinka na seznamu služeb certifikovaných značkou Haná regionální
produkt komisi potěšila. „Těší mě, že
služeb přibývá, stejně jako výrobků,
které mě nepřestávají překvapovat
originalitou zpracování,“ uvedla koordinátorka značky Julie Zendulková.
Lipenské wellness v penzionu U Grygarů slouží nejen klientům hotelu, ale
všem, kdo o to projeví zájem. Součástí
wellness jsou relaxační vířivka, finská
sauna, parní lázeň i zážitkové sprchy
s tropickým deštěm.
S masnými výrobky před komisí
zabodovaly Uzeniny od Zajíčků se
zabíjačkovými specialitami i uzenými
masy. Malá rodinná firma z Prostějova
nabízí také pečená masa z láku, kýtu
s kostí připravenou na gril a spoustu
dalších dobrot vhodných na oslavy a
jiné příležitosti.
Králičí farma z Výšovic sbírá body
nejen za prodej chlazených králíků, ale
i za své králičí výrobky, které získaly
certifikát. Rodinná firma se chovem
králíků zabývá už od roku 2002 a
zakládá si i na tom, že jejich krmné
směsi neobsahují antibiotika ani kokcidiostatika.
Na chuťové delikatesy v podobě
čokoládových pralinek se zaměřuje
prostějovská společnost Green Tree
Food. Pralinky, které získaly značku,
vyrábí firma majitele Martina Vybírala
bez ztužených tuků a cukrů z francouzské a belgické čokolády. A pro připomenutí - značku Haná získala firma
v minulosti už za svou originální cibu-

Od příštího roku bude jízda
vlakem ještě snadnější
Občané jezdící v Olomouckém kraji
vlakem budou mít od 1. ledna 2020
výrazně snazší cestování. Změny
vyplývají z nově uzavřené smlouvy
mezi krajem a Českými drahami. Nová
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lovou marmeládu Cibuládu, kterou
vyrábí podle starého receptu.
Ke značkovým od nynějška patří i
sortiment firmy Květiny Bouzov. Tady
vám uváží nádherné svatební kytice,
vyzdobí interiéry, připraví dárkové i
smuteční vazby, zaměřují se i na aranže
ze suchých květin, výrobu adventních,
velikonočních i jiných dekorací.
Značka Haná regionální produkt
v současné době pokrývá území více
než 333 obcí, čítá 83 certifikovaných
výrobků a celkem osm služeb. Na
setkání do Sobáčova dorazila i ředitelka regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina
Mračková, která akci zaštítila. Koordinátorka značky Julie Zendulková
seznámila přítomné s chystanými akcemi i tiskovinami, které se v rámci propagace chystají. Uvedla rovněž, že se
nyní zaměřuje zejména na menší akce
venkovského charakteru, ke kterým
patří třeba Adventní slavnost v Bílé
Lhotě, poutě a jiná setkání, která se
odehrávají v Příkazích nebo na fortové
pevnosti v Křelově. „Velmi pozitivně
výrobci hodnotili Tvarůžkový festival,
který se koná vždy v dubnu na náměstí
v Olomouci,“ uvedla Julie Zendulková. Setkání v Sobáčově doplnila
zajímavým výkladem lektorka, která
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vysvětlila, jak propagovat on-line.
Ukázala výrobcům trendy a aplikace
při propagaci výrobků, které fungují
například na sociálních sítích. Zhruba
30 účastníků si rovněž nemohlo vynachválit ochutnávky, kterými se vzájemně hostili. Nechybělo pečivo, uzeniny nebo kysané zelí.
Kdo tvoří komisi a kdy bude další
kolo?
Výrobky a služby vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační
komise, kterou tvoří zástupci místních
akčních skupin, sdružení, institucí,
regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Zaměřuje se především na
základní kritéria, podporující místní
původ, kvalitu, šetrnost k životnímu
prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Regionální značka garantuje
zákazníkům původ výrobku z Hané,
originalitu a vazbu na toto území, a
zároveň slouží ke zviditelnění místní
produkce.
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční na jaře
2020. Značku Haná uděluje MAS
Moravská cesta, kam se mohou výrobci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb se svými žádostmi obracet.
Julie Zendulková
Koordinátorka Haná regionální produkt®

Foto: Miloslava Hrušková
opatření se dotknou i vlaků společnosti
RegioJet. Ve všech osobních a spěšných vlacích v Olomouckém kraji začne od 1. ledna 2020 platit výhradně
Tarif IDSOK. Ten lidem umožňuje
přestup mezi různými dopravními
prostředky. Cestující díky tomu budou
moci využít k přepravě vlaky, autobusy
i městskou hromadnou dopravu.
Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních a
spěšných vlacích platit IN-karty Českých drah. Od stejného termínu bude
možné s Jízdenkou IDSOK cestovat
také rychlíky a expresem Českých

drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12,
R13, R18, R27 a Ex2. Stejná pravidla
budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující
budou moci využívat jeho spoje na trati
Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský
koordinátor dopravy průběžně zveřejní
na webu www.idsok.cz. Cestující se
mohou obrátit také na Infolinku
IDSOK na telefonním číslo 588 88 77
88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě
víkendu a dnů pracovního klidu.
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O DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH OBCE
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 srpna
do listopadu 2019.
Největší událostí v tomto období
v našem okrsku č.5 Drahanovice byla
bezesporu oslava 80 let založení SDH
Lhota pod Kosířem, konaná v sobotu
dne 24.8.2019. Oslava začala slavnostní mši svatou u kaple Panny Marie
Pomocnice na Lhotě pod Kosířem v 10
hodin dopoledne, kterou celebroval
P.Th.Lic. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, OT za hudebního doprovodu
Kosířanky a varhanního doprovodu mé
maličkosti. Při slavnostní mši svaté byl
požehnán nový prapor SDH Lhota pod
Kosířem. Poté se konala na sále KD
slavnostní valná hromada, při které
byla čtena zpráva o činnosti SDH
Lhota pod Kosířem za uplynulých 80
let od založení. Byly předány vyznamenání, pamětní listy a drobné dárky
hostům. V odpoledním programu proběhlo vystoupení mažoretek pod vedením Aleny Barcalové z Drahanovic.
Poté následovala ukázka tří požárních
útoků družstev mladých hasičů z Ludéřova. Všem zúčastněným byly starostou SDH Lhota pod Kosířem předány poháry a dárkové balíčky. Za velkých ovací následovala ukázka požárního útoku žen SDH Lhota pod Kosířem po 15 letech. Po zdárném provedení požárního útoku převzaly lhotecké hasičky pohár za odvahu a statečnost. Zpestřením srpnového sobotního
odpoledne bylo vystoupení hasičů
z protilehlé strany Kosíře - ze Slatinek
s ukázkou tzv. „Sekyrkového tance“.
Počasí přálo. Pro děti byl nachystaný
skákací hrad a malování na obličej.
K tanci i poslechu hrál DJ Mariánek
z Loučan. Oslava založení 80 let SDH
Lhota pod Kosířem byla hojně navštívená a proběhla důstojně díky sponzorům a pečlivé přípravě našich lhoteckých hasičů.
Nyní k činnosti zásahových jednotek:
Od srpnového vydání obecního zpravodaje máme v našem okrsku č. 5
Drahanovice evidováno celkem 9 výjezdů zásahových jednotek. Nejvíce
vyjížděla k zásahům jednotka z Ludéřova, celkem 7x, zásahová jednotka
z Drahanovic zasahovala celkem 2x.
Jednotka požární ochrany Drahanovice
zasahovala dne 15.9.2019 ve 2:36
hodin při požáru zahradní stavby na
Lázince v Drahanovicích č.p. 317, kde

vzplála hydroizolace objektu po nezkontrolovaném ukončení stavebních
prací v pozdních večerních hodinách.
Dobrovolní hasiči z Drahanovic přijeli
na místo zásahu jako první v pořadí a
ihned zahájili hašení objektu. Zásahu
se zúčastnil – Petr Hroch st., Jan Pelikán, Jakub Řezníček a Zdeněk Popelka. Dne 17.10. 2019 v 11:44 hodin byl
vyhlášen poplach – pátrání po pohřešované osobě v lese v obci Laškov, část
Kandia. Zásahová jednotka z Drahanovic byla povolána hasičským záchranným Sborem Olomouckého kraje
a nasazena spolu s dalšími jednotkami
a příslušníky policie ČR při pátrání po
pohřešované osobě. Po několika hodinách byl hledaný houbař nalezen v lese
poblíž Krakovce bez známek života.
Kromě výše uvedených zásahů jednotka z Drahanovic dovezla dne 2.10.
2019 v rámci cvičení s dýchacími přístroji cisternou vodu na rozhlednu na
Velký Kosíř a současně týž den provedla kontrolu funkčnosti hydrantů na
Lhotě pod Kosířem. Dále dovezla dne
21.10. 2019 celkem 2 cisterny vody na
ČOV Drahanovice v rámci opravy
provzdušňovacího systému čistící
linky č. 1.
Jednotka požární ochrany Ludéřov
v období od srpna do listopadu řešila
celkem 7 událostí. Z toho se jednalo o
celkem 6x likvidaci nebezpečného
hmyzu a 1x technickou pomoc – asistenci veterinární službě při záchraně
zesláblého koně v Ludéřově. Celkem 8
členů zásahové jednotky ve dnech 30.31.8.2019 čistilo přepad přehrady nad
Kníničkami od náletových dřevin,
bláta, kamení a odpadu (např. starý
koberec, pneumatiky, sklo, plasty).
Zásahová jednotka se schází pravidelně při kontrole zásahových automobilů, čerpadel a věcných prostředků
pokaždé, když proběhne zkouška sirén.
Sbor dobrovolných hasičů z Ludéřova
letos zásahové jednotce zakoupil ze
svých finančních prostředků 4 páry
zásahových rukavic, 2 kusy svítilen a
počítač včetně monitoru a ozvučení
v celkové hodnotě 24.700,-Kč. Počítač
bude sloužit k přenosu informací veliteli, svolávání členů při výjezdu zásahové jednotky, vyplňování zpráv o
zásahu a dalším činnostem zásahové
jednotky. Tímto gestem ludéřovský
sbor navázal na dar z minulého roku,
kdy zakoupil pro potřeby zásahové
jednotky páteřní desku vč. příslušenství v hodnotě 5000,-Kč. Ludéřovský
sbor dobrovolných hasičů tímto připomněl snahu svých zakladatelů, kteří
mnohdy v nelehkých podmínkách
přelomu 19. a 20. století byli nuceni si
prostředky k ochraně obyvatelstva

zaplatit z vlastních prostředků, protože
v této době neexistovala podpora obce
ani vyšších správních orgánů k zajištění výzbroje a výstroje dobrovolných
hasičů v obci.
Členové jednotky požární ochrany
Střížov prováděli v uplynulém období
údržbu techniky a prostor hasičské
zbrojnice. Za pomoci JPO Ludéřov a
vedení obce zajistili opravu hasičské
stříkačky. Pro udržení bojeschopnosti
pak byla jednotce zapůjčena stříkačka
PS 12 od SDH Lhota pod Kosířem.
Ještě se v krátkosti zmíním o činnosti v jednotlivých Sborech :
SDH Drahanovice uspořádal dne
7.9.2019 tradiční grilování a posezení
pro členy na hasičské zbrojnici v Drahanovicích. O den později proběhlo na
obci Drahanovice společné předání
finančních darů Honzíkovi a Karlíkovi
z dobročinné akce Dobréfest, konané
na drahanovickém hřišti dne 3.8.2019.
Členové SDH Drahanovice jako jeden
z pořadatelů této dobročinné akce
zabezpečovali pro účastníky akce
občerstvení. V měsíci prosinci zajistí
sbor pro své členy tradiční výlet na
bowling do předvánoční Olomouce.
Družstvo mladých hasičů SDH Drahanovice pod vedením Bc. Silvie Šmídové se v průběhu roku 2019 pravidelně zúčastňovalo soutěží Ligy mladých
hasičů olomouckého okresu. K tréninkům pak maximálně využívali hasičské hřiště za kapličkou. Také si vyzkoušeli hasit oheň malými hasicími
přístroji. V průběhu podzimu se scházeli na hasičské zbrojnici v Drahanovicích, v zimním období budou k pohybovým aktivitám využívat tělocvičnu ZŠ Drahanovice. Přes zimu se také
budou věnovat vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany a zdravovědy.
Kromě hasičského zaměření se též
věnují charitě - sbírají víčka pro postiženého chlapečka Lukáše, který má
kvadruspastickou dětskou mozkovou
obrnu, potřebuje elektrický vozík a
především auto, kterým ho bude moci
maminka vozit k lékaři. Drahanovičtí
mladí hasiči tak po vzoru svých dospělých bratrů a sester, zapojených v letošní akci „Dobré fest“ plně naplňují hasičské heslo našich předků „Bohu ke cti,
vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.
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Hasiči ze Střížova zahájili plánovanou přípravu oslav 80. výročí založení
SDH Střížov, která proběhne ve dnech
31.7. – 1.8. 2020. Vyvrcholením oslav
by mělo být předání nového dopravního automobilu pro zásahovou
jednotku Střížov obcí Drahanovice, a
zároveň svěcení vozidla a nového sborového praporu. Poslední akcí letošního roku bylo tradiční slavnostní rozsvěcování vánočního stromu s programem pro děti a dospělé, které proběhlo
dne 30.11.2019. V současné době hasiči ze Střížova již plánují tradiční hasičský ples ženám k MDŽ.
Členové SDH Lhota pod Kosířem
důstojně oslavili v sobotu dne 24.8.
2019 výročí 80 let založení SDH Lhota
pod Kosířem se slavnostní mši svatou,
svěcením nového praporu, slavnostní
valnou hromadou a odpoledním kulturním programem. Podzimní brigády
byly zaměřeny na zpracování dřeva a
na úklid v hasičské zbrojnici ve Lhotě
pod Kosířem. Sbor pořádal dne 30.11.
2019 rozsvěcení vánočního stromku.
Sbor připravuje výstavu betlému v prostorách KD Lhota pod Kosířem.
SDH Ludéřov pořádal dne 31.8.
2019 pro své aktivní členy posezení u
dobrého jídla a pití jako odměnu za
přípravu a zajištění akcí „Oslava svátku sv. Floriána“ v Ludéřově a „Ludra
Cup“ v Drahanovicích. Dne 19.10.
2019 proběhla brigáda na úklid areálu
ve Vale a chystání dřeva na zimu.
Brigáda na zazimování areálu ve Vale
s úklidem laveček a hrabáním listí se
konala 23.11.2019. Poslední akci Sbor
pořádal v sobotu 7.12.2019. Jednalo se
o tradiční rozsvícení vánočního stromečku u hasičské zbrojnice v Ludéřově. Nechyběl mikulášský ohňostroj,
punč, občerstvení, pro děti čaj a balíček s ovocem.
V rámci vyhlášení výsledků Olomoucké noční ligy dne 19.10.2019 na
sále KD v Kožušanech převzali ludéřovští hasiči ocenění pro nejoblíbenější
soutěž ONL v ročníku 2019. Touto
soutěží byl „LUDRA CUP“, pořádaný
v rámci drahanovických hodů v Drahanovicích dne 27.7. V konečném pořadí
seriálů hasičských soutěží v roce 2019
se družstvo mužů SDH Ludéřov umístilo takto:
● Olomoucká noční liga - 5. místo
● Hanácká Extraliga - 3. místo
● Velká Cena Blanenska - 3. místo
● Velká Cena Prostějovska - 2. místo
Mladí hasiči SDH Ludéřov pod vedením br. Tomáše Sklenáka a sestry
Pavly Navrátilové předvedli dne 24. 8.
2019 ukázkové útoky u příležitosti
výročí 80 let založení SDH Lhota pod
Kosířem v kategoriích přípravka, mladší i starší. Na soutěži Ligy mladých
hasičů okresu Olomouc dne 1. 9. 2019
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v Nové Hradečné startovaly celkem 4
družstva ludéřovských mladých hasičů! Nejlépe dopadlo mladší družstvo
"Ludéřov A", které s časem 14:66s tuto
soutěž v konkurenci 27 družstev vyhrálo! Levý proudař tohoto týmu si
odnesl cenu za nejrychlejší sestřik
soutěže s časem 14:05s. Naši mladí
hasiči si tak zopakovali velký úspěch
z červnového Kinder Ludracupu, konaného na hasičském hřišti v Drahanovicích, který vyhráli. Poslední soutěž
LMH okresu Olomouc se konala 8.9.
2019 v Drahlově, kde družstvo mladších hasičů „Ludéřov A“ skončilo s časem 18:47s na krásném 3. místě.
Vyhlášení letošní Ligy mladých hasičů
se konalo 24.9.2019 na Horním náměstí v Olomouci. Družstvo mladších hasičů "Ludéřov A" skončilo z celkových
29 bodovaných družstev celkově na
parádním 3. místě, se 110 body. A jen
pouhé 3 body je dělily od místa prvního! Družstvo mladších hasičů "B"
skončilo na 26. místě vlivem neúčasti
na 2 soutěžích. Družstvo starších hasičů skončilo celkově na krásném 6. místě z celkových 28 bodovaných, s 86
body.

Vyhlášení Ligy mladých hasičů 2019
na Horním náměstí v Olomouci

Hlídka mladších žáků a 2 hlídky starších žáků se zúčastnily závodu branného závodu požárnické všestrannosti,
konaného dne 12.10.2019 v Dolanech.
Odborné školení vedoucích mládeže se
konalo dne 26.10.2019 v Troubelicích.
Školení se zúčastnili Tomáš Sklenák,
Pavla Navrátilová, Renata Malá a
Lukáš Svoboda. Třešničkou na dortu
za celým úspěšným rokem 2019 byl
výlet do Pohádkové vesničky a Pekla
Čertovina, konaný pro ludéřovské
mladé hasiče ve spolupráci s cestovní
kanceláří Fajn víkendy v sobotu
9.11.2019. Na leden 2020 plánují dobrovolní hasiči z Ludéřova tyto akce –
pro své členy dne 24. 1. 2020 exkurzi
do pivovaru Litovel, spojenou s ochutnávkou místního piva a v pátek dne
31.ledna 2020 pro všechny občany
tradiční hasičský ples s kapelou ROXY
a bohatou hasičskou tombolou.
V současné době probíhá ve všech
Sborech dobrovolných hasičů příprava
výročních valných hromad, které proběhnou v prosinci 2019 a lednu 2020.
Budou voleny nové výbory SDH na
funkční období let 2020-2025. Přeji
všem našim hasičům šťastnou ruku při
volení svých funkcionářů. Současně
chci všem starostům sborů, velitelům
zásahových jednotek a všem funkcionářům ve sborech a v našem okrsku
poděkovat za obrovský kus odvedené
práce a za podporu, kterou mi projevili
po dobu uplynulých 10 let, kdy jsem
zastával funkci starosty okrsku č. 5
Drahanovice. Jak jsem již dříve avizoval, okrsek č. 5 Drahanovice, tak, jak
jsme ho znali, ve své podobě končí.
Dochází k jeho sloučení se sousedními
okrsky č. 6 Náměšť na Hané a č. 21
Těšetice pod jeden velký okrsek s názvem „Pod Kosířem“. Přeji zástupcům
našich Sborů, kteří budou v únoru 2020
zvoleni do vedení nového okrsku hodně elánu a trpělivosti v práci pro dobrovolné hasiče. Tak, jak jsem v minulých
článcích psal, nebudu již do žádných
funkcí ve Sboru ani v okrsku kandido-

Výlet do Pekla Čertovina
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vat. Našim hasičům se budu i nadále
věnovat z pozice místostarosty obce
Drahanovice a to především v oblasti
spolupráce se zásahovými jednotkami,
které obec dle zákona č. 133/1985 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a novel
zřizuje a vybavuje pro ochranu svých
občanů a jejich majetku. V letošním
roce se nám podařilo zakoupit pro
zásahovou jednotku Drahanovice
zásahový automobil TATRA T815
CAS 32 za cenu 750.000,-Kč od obce
Dub nad Moravou, který je sice z roku
1987, ale po repasi z roku 2007 především ve velmi dobrém technickém
stavu. Nahradí dnes již nevyhovující
zásahový automobil Liaz ŠKODA 706
RTHP CAS. Ještě je třeba vyměnit
vrata a upravit výšku vjezdu v hasičské
zbrojnici v Drahanovicích. V příštím
roce 2020 pořídíme nový dopravní
automobil pro zásahovou jednotku ze

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Střížova. Máme přislíbenou dotaci ve
výši 450.000,-Kč od Ministerstva
vnitra ČR. Dalších 100.000,-Kč na
pořízení dopravního automobilu získáme z rozpočtu Olomouckého kraje.
Současně řešíme zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci
hasičské zbrojnice ve Střížově a na
rekonstrukci části obecního skladu
v Ludéřově na garáž pro zásahovou
jednotku Ludéřov. Do budoucna nás
čeká pořízení zásahového vozidla pro
jednotku požární ochrany Ludéřov,
které nahradí dnes již zastaralé a nevyhovující ARO M461 z roku 1971. V
letošním roce jsme obdrželi od Olomouckého kraje dotace ve výši
107.300,-Kč na dovybavení zásahových jednotek z Drahanovic, Ludéřova
a ze Střížova a mimořádný příspěvek
ve výši 60.000,-Kč na opravu zásahového vozidla JSDH Drahanovice Liaz
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ŠKODA 706 RTHP CAS. S dovybavením zásahových jednotek s přispěním
dotací Olomouckého kraje počítáme i
v příštích letech. Z obecních prostředků jsme nechali opravit zásahovou
hasičskou stříkačku PS 12 JSDH Střížov. Provedena byla kompletní generální oprava za celkovou cenu 69.015,Kč. Tímto máme již všechny naše
zásahové hasičské stříkačky opraveny
a nachystány k případným zásahům.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych vám
všem popřál milostiplné prožití svátků
vánočních a do Nového roku 2020
hlavně hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání. S hasičským pozdravem
našich předků:
„Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci“.
Pavel Navrátil
místostarosta obce Drahanovice

Výlet do Pohádkové vesničky

Úspěchy mladých spoluobčanů
Drahanovický plavec s ploutvemi Filip Látal přivezl
stříbro z MS.
Stříbrnou medaili si přivezl olomoucký plavec Filip Látal
z mistrovství světa juniorů v ploutvovém plavání v Egyptě.
K tomu přidal ještě jedno čtvrté místo a také nový český
rekord. Šampionát se konal na přelomu července a srpna ve
známém egyptském letovisku Sharm El Sheikh.
Filip Látal uspěl především v závodě na 200 metrů
s monoploutví, kde skončil na druhém místě a zároveň
zaplaval český rekord. Na dvojnásobné trati mu pak těsně
medaile unikla a skončil čtvrtý.
Druhé stříbro pro české barvy získal v závodě na 800
metrů jeho kamarád Matyáš Kubíček.
Další olomoucká závodnice Alžběta Hnáthová obsadila
sedmé místo v závodě na 200 metrů.
Všichni tři pak společně s Adélou Švormovou předvedli
další hodnotný výkon v dálkovém plavání ve štafetě na

Látal (vlevo) získal na MS juniorů v ploutvovém plavání
stříbrnou medaili

4x2000 metrů, v němž společně dovedli Česko na 6. místo.
Dodatečně blahopřejeme a přejeme mnoho sportovních
úspěchů.

Sháním ke koupi rodinný dům. Větší zahradu uvítám. Tel. 732 715 267
KOUPÍM CHALUPU K CELOROČNÍMU BYDLENÍ. 604 635 465
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Rok 2019 v TJ SOKOL Drahanovice
Protože v srpnovém čísle Zpravodaje
nebyl článek o činnosti naší TJ, tak vám
přiblížím činnost v našem spolku za celý
rok 2019.
Družstvo mužů v jarní části soutěže
předvádělo velmi nevyrovnané výkony.
S podzimní částí nasbírali jen 24 bodů,
což jim stačilo na záchranu a celkové 11.
místo ze 14 účastníků okresního přeboru. V zápase v Příkazích se zranil jeden
z pilířů obrany Dušan Černohous a chyběl až do posledního podzimního utkání,
dlouhodobě zraněný je Marek Kment,
s menšími zdravotními problémy se
potýkali i další hráči M.Bartl, R. Bednář,
L. Sobota a někteří další. Také stopky za
vyloučení naše mužstvo dost srážejí.
V rámci těchto absencí pokračoval náš
tým i v podzimní části kde je na 12. místě
z 16 účastníků se ziskem 17 bodů (ze 16
utkání). Nepříznivý je i počet obdržených branek 61 – to je druhý největší
počet ze všech účastníků. V průběhu
podzimu jsme získali do týmu hráče
Radka Lutonského z Těšetic, který bohužel závěru podzimu také onemocněl.
Naši dorostenci jsou ve společném
družstvu s Náměští na Hané. V soutěžním ročníku 2018/2019 skončili na 8.
místě z 9 účastníků. Na podzim jsou na 9.
místě (z 10) se ziskem 9 bodů.
Největší radost nám dělali starší benjamínci BST 09. Ve velké konkurenci
obsadili 3.místo. Zde se ukazuje výborná
mravenčí práce trenérské dvojice M. Brhela a A. Hekrly. Pro sezónu 2019-2020

se naše žákovské týmy spojili s SK
Slatinice a vytvořili jsme 3 týmy mladší
žáky a dvoje benjamínky. Benjamínci
které vedou M. Brhel a A. Hekrla vyhráli
23 zápasů z 24 hraných a suveréně vedou
skupinu. Mladší žáci obsadili ve své
skupině 3.místo (z 5.účastníků) se ziskem 15 bodů, B-tým obsadil ve své skupině 3. místo se ziskem 12 bodů. Velkou
radost máme ze zájmu těch nejmenších
3-6 letých dětí o pravidelnou činnost
v oddíle. Pod vedením Miloše Trnky 2x
týdně zlepšují svoje dovednosti nejen
fotbalové. Doufáme, že jim to vydrží a
přitáhnou do činnosti další kamarády.
Kromě pravidelné činnosti fotbalistů
jsme pořádali nebo spolupořádali další
akce. Tradiční je již „Atletický trojboj memoriál Josefa Chytila“ u příležitosti
Dne dětí. Tentokrát nám přálo počasí,
zúčastnilo se přes 100 dětí z celého olomouckého okresu. Další vydařenou akcí
byl turnaj mužů v kopané za účasti mužstev Slatinic, Těšetic a domácích. Bohužel se nepodařilo zajistit čtvrtého účastníka. Turnaj vyhrálo družstvo Slatinic
před domácím mužstvem, třetí skončilo
družstvo Těšetic. Další akcí, která dosáhla okresního významu byl „Dobré fest“,
o kterém se jistě dočtete na jiném místě.
Tradiční akcí v našem areálu je „Kosířské žiganec“ – přespolní běh pro děti i
dospělé.
Nedílnou součástí naší činnosti je
údržba a zlepšování prostředí. Rok 2019
byl i v tomto ohledu velmi vydařený.
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Podařilo se dokončit pódium, ve stadiu
rozpracovanosti jsou šatny k budoucímu
hřišti s umělkou. Odbagrovali jsme břeh
za jižní brankou – rozšíření tréninkové
plochy, v závěru roku jsme zabudovali
retenční nádrž, která bude sloužit jako
zásobárna vody pro zalévání hřiště.
K realizaci máme připraven projekt na
rozšíření sociálního zařízení a šaten.
Dovolte mi poděkovat všem našim
sponzorům a dotačním přispěvovatelům
– Obci Drahanovice, Olomouckému
kraji a MŠMT- za pomoc, bez které
bychom tyto finančně náročné projekty
vůbec nemohli realizovat. Peníze jsou
jedna věc, ale bez stovek brigádnických
hodin členů výboru, členů TJ i sympatizujících občanů bychom tyto akce
nemohli uskutečnit. Dík patří také všem
trenérům za celoroční práci.
Do nového roku 2020 bych chtěl
popřát všem obyvatelům hodně zdraví,
spokojenosti, sportovcům hodně dobrých výsledků. Věřím, že s většinou se
budeme setkávat v našem krásném areálu
při sportování nebo i odpočinku.
Jaromír Ostrý, předseda TJ

Naše fotbalové naděje v akci
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Rok 2019 na sýpce v Ludéřově
Také členové spolku „U nás” se snažili pro naše spoluobčany připravit zajímavé kulturní a společenské akce.
Zahájili jsme v únoru již tradičním Koštem slivovice, v
březnu Odpoledním čajem pro ženy, v dubnu jsme pořádali
workshop Velikonoční zdobení ve spolupráci s SPOZ
Drahanovice a Velikonoční workshop jsme pořádali i pro
děti z MŠ. 5. května nám začala návštěvnická sezóna letos
doplněná krásnou výstavou obrazů a keramiky paní
Ludmily Vysloužilové. V září jsme pro děti pořádali
loutkové divadlo a v říjnu pro zájemce bylinkový a
včelařský kurz. 12. října zde proběhl překrásný koncert
francouzských šansonů v podání Chanson Trio Coucou.

jak jsme na jaře doufali, zda se vše podaří - tak podařilo.
Je to opravdu moc pěkné a dává to sýpce úplně nový
„rozměr”.
Přijďte se podívat a posoudit. Třeba už v rámci našeho
Vánočního koncertu 21.12. kde budete moci také v sále
v prvním patře u nového baru ochutnat náš vánoční punč.

Pf 2020
Z koncertu francouzského šansonu

V listopadu jsme prožili kouzelný podvečer se znalci a
milovníky Litvy - perly Pobaltí a poslední listopadová
sobota patřila Adventnímu tvoření. V prosinci sýpku opět
navštíví děti z našich MŠ a bude i Vánoční koncert.
Stále větší oblibu si také sýpka získává pro pořádání
různých rodinných oslav - letos už jich bylo 9 a svateb - 3.
Naší ovšem největší investiční akcí byla úprava venkovního
prostoru na jihovýchodní straně budovy s novým vchodem a

, z.s.

Přejeme krásné Vánoce,
do nového roku zdraví,
mnoho štěstí, lásky a spokojenosti

Srdečně Vás zveme na

Vánoční koncert
do barokní sýpky v Ludéřově 21. 12. 2019 v 17 hodin
v podání studentů operního zpěvu
Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži
za klavírního doprovodu korepetitorky Moravského divadla v Olomouci

akci podpořil

