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Vážení spoluobčané,
v době, kdy připravuji tento článek
pro jarní vydání obecního zpravodaje,
si naše společnost prochází tou nejtěžší
krizovou situací, která tu za posledních
100 let ještě nebyla. Pod tíhou všemožných vládních nařízení, jsem nesmírně
rád, že jste neztratili hlavu, že nepanikaříte, že se chováte racionálně a
rozumně.
Obecní úřad Drahanovice funguje i
v nouzovém stavu takovým způsobem,
aby byl zabezpečen bezproblémový
chod celé naší obce. K tomu výraznou
měrou přispívá i krizový štáb obce,
složený z rady obce, zastupitelů a starostů SDH, velitelů zásahových jednotek a zaměstnanců obce. Schází se
pravidelně 1 x týdně a koordinuje
potřeby naší obce a jejich obyvatel
v dnešní nelehké krizové situaci. Chci
Vám tímto říct, že jsme tu pro vás.
Neváhejte nás kontaktovat. Kontaktujte nás přes obecní úřad nebo
kontaktujte přímo mě nebo pana mís-

tostarostu. Využijte možnost kontaktu
přes svého zastupitele, klidně oslovte
dobrovolné hasiče. V době krizové
situace vám pomůžeme zabezpečit
dovoz základních potravin nebo léků.
Chci také poděkovat krizovému
štábu obce a také všem našim spoluobčanům, kteří se dali do šití látkových
roušek a tyto roušky buď sami věnovali lidem, nebo jsme je přes obecní úřad
rozdali mezi naše seniory. Dále chci
poděkovat našim ženám a mužům,
kteří se podílejí na boji proti šíření
koronaviru, prostě všem, kteří jsou
v první linii. Pevně věřím, že tato krizová situace brzy pomine a my se opět
vrátíme k našemu normálnímu životu,
ale teď v této nelehké době Vám vážení
spoluobčané přeji pevné nervy, odvahu, ohleduplnost, klid, ale především
neskutečně pevné zdraví. Těším se na
setkání s vámi v klidných a pokojných
časech.
Nyní vás ještě v krátkosti seznámím
s několika důležitými skutečnostmi.
Zastupitelstvem obce Drahanovice byl

opět schválen program na podporu
spolků a občanských sdružení v obci.
Pro rok 2020 byla alokována částka
500.000,- Kč. Celkem se letos sešlo 7
žádostí v celkové částce 457.200,- Kč.
Dne 09.03.2020 zasedla výběrová
komise, složená z rady obce, předsedů
finančního a kontrolního výboru a
zastupitele obce. Komise prověřila,
ohodnotila, diskutovala a potom kladně rozhodla vyhovět žádostem o dotaci
pro: SDH Střížov v částce 70.000,- Kč,
SDH Lhota pod Kosířem v částce
15.000,- Kč, TJ Sokol Drahanovice z.s.
v částce 180.000,- Kč, SDH Drahanovice v částce 40.000,- Kč, sdružení
U Nás, z.s. v částce 25.000,- Kč,
Myslivecký spolek Drahanovice z.s.
v částce 25.000,- Kč a SDH Ludéřov
v částce 82.200,- Kč a doporučila
zastupitelstvu obce Drahanovice vyhovět všem podaným žádostem o dotaci.
Vzhledem k současnému nouzovému
stavu v ČR nevíme, kdy se zastupitelstvo obce Drahanovice sejde, nemáme
schválený rozpočet na rok 2020 a tím
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pádem bude obec Drahanovice i nadále
hospodařit v rozpočtovém provizoriu.
Naše letošní největší investiční akce
– rekonstrukce domu sociálního bydlení v Drahanovicích č.p. 119 probíhá
bez problémů na základě odsouhlaseného harmonogramu stavby.
Od ledna letošního roku jsme přešli
na nový systém odděleného sběru, kdy
z celkem šestnácti stanovišť vybudovaných v loňském roce ve všech pěti
místních částech obce Drahanovice je
svážen tříděný odpad – sklo, papír a
plasty. Sběrná místa jsme vybudovali
na základě schváleného projektu a
s pomocí dotace. Jsme si vědomi, že
projektant pravděpodobně podcenil
množství 1100 l kontejnerů na plast ve
sběrných místech. Celkem 5 použitých
plastových kontejnerů nad rámec dotace jsme nakoupili od Technických
služeb Olomouc, dalších 7 kontejnerů
máme v rámci výpůjčky firmy EKOKOM a.s. domluveno k odvozu z obce
Sehradice u Luhačovic. Bohužel tato
akce byla kvůli koronavirové pandemii
dočasně pozastavena. Jakmile to bude
možné, tyto plastové kontejnery dodáme na stanoviště, kde jsou nejvíc
potřeba. Věřím, že se nám brzy podaří
tuto situaci vyřešit. Zároveň chci vás
občany požádat o používání nádob
pouze na tříděný odpad, na který jsou
navrženy. V poslední době nám někteří občané do tříděného odpadu odkládají nebezpečný odpad a stavební
zbytky. Na likvidaci těchto materiálů
je určen sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, jehož jarní
termín jsme kvůli koronavirové pandemii byli nuceni zrušit. Náhradní termín
bude po ukončení nouzového stavu
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v ČR včas oznámen.
Ke konci roku 2019 nastala jedna
výrazná změna - ukončil jsem spolupráci s právní kanceláří JUDr. Navrátila a od 1.1.2020 obec Drahanovice
využívá právní služby advokátní kanceláře Horáková & Kozák.
Po ukončení prodeje v prodejně
smíšeného zboží na Lhotě pod Kosířem se podařilo dojednat prodej v pojízdné prodejně, kterou zajišťuje firma
PAULLA z Lipníku nad Bečvou. Tato
pojízdná prodejna zajíždí od 1.2.2020
také do Střížova a od 1.3.2020 i do
Kníniček. Od 1.3.2020 se nám podařilo
znovu otevřít hostinec ve Střížově.
Nový nájemce této hospody je pan
Radek Baláž. Věřím, že až opadne
nouzový stav, který je vyhlášen pro
koronovirovou pandemii, tak se hospoda opět otevře a my si zde spolu všichni připijeme na zdraví.
Výběrové řízení na projektovou
dokumentaci na opravu střechy základní školy v Drahanovicích vyhrál Ing.
Zoubek z Olomouce. Projektová cena
tohoto díla je cca 3.805.000,- Kč.
Podařilo se nám podat žádost na
Ministerstvo financí, kde je možnost
získat dotaci až 90% z uznatelných
nákladů. Také projekt na vybudování
tartanové dráhy s doskočištěm na drahanovickém hřišti se vyvíjí tak, že
došlo k oddělení a bezúplatnému převodu 456 m2 parcely hřiště do majetku
obce Drahanovice. Když se podaří
získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 70% na uznatelné
náklady, tak se můžeme do tohoto
projektu, který bude sloužit primárně
pro potřeby ZŠ Drahanovice, pustit.
Náklady tohoto projektu jsou cca

Z činnosti rady Obce Drahanovice
prosinec 2019 – březen 2020
Vážení spoluobčané, v období od prosincového vydání
obecního zpravodaje se rada obce Drahanovice sešla celkem
13x (3x v prosinci 2019, 3x v lednu 2020, 4x v únoru 2020 a
3x v březnu 2020).
Na těchto jednáních rada obce Drahanovice řešila a
schválila:
• 5 žádostí o pronájem KD Ludéřov,
• 2 žádosti o bezplatné pronájmy KD Ludéřov a KD
Střížov,
• 5 žádostí o drobné finanční příspěvky,
• 4 nabídky na drobné práce a dodávky,
• 4 nabídky na drobné projekční práce,
• 4 nabídky na zpracování a podání žádostí o dotace,
• 1 nabídku na hudební produkci na Obecní ples 9.1.2021,
• 1 nabídku na výměnu sestavy výpočetní techniky a dispečerského systému BO_K7 na ČOV Drahanovice,
• 2 žádosti o příspěvky do tomboly na plesy spolků v obci
Drahanovice,
• 2 žádosti o dodání balíčků s ovocem na dětské karnevaly
v Ludéřově a v Drahanovicích,
• 1 žádost o zařazení do pořadníku o byt v domě sociálního
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1.915.000,- Kč.
Na začátku března tohoto roku nám
byla předána petice spoluobčanů
z lokality „Za kapličkou“, která vyjadřuje nesouhlas s plánovanou výstavbou domu pro osoby se zdravotním
postižením z Nových Zámků u Litovle.
Investorem tohoto projektu je Olomoucký kraj. Petice je zaměřená proti
stavbě tohoto domu. Svými rozměry
(asi 470 m2) se maskuje za rodinný
dům. Umístění tohoto sociálního zařízení není v souladu s charakterem
tohoto území. Dne 12.3.2020 zastupitelé obce Drahanovice projednali a
vyslovili nesouhlas se záměrem stavby
„Transformace Nové Zámky – Drahanovice – rodinný dům“ na pozemcích p.č. 597/156 a p.č. 597/155 v k.ú
Drahanovice. Zvláštností tohoto projektu je i fakt, že kompletní projektová
dokumentace byla projektanty zpracována ještě před odsouhlasením prodeje
obou parcel zastupitelstvem obce
Drahanovice dne 29.3.2017. I z tohoto
důvodu vás prosím o podporu výše
uvedené petice vyjadřující nesouhlas
s plánovanou výstavbou „Transformace Nové Zámky – Drahanovice –
rodinný dům“ na pozemcích p.č.
597/156 a p.č. 597/155 v k.ú Drahanovice. Petiční archy naleznete ve
všech prodejnách potravin v obci a na
Obecním úřadě v Drahanovicích.
Vážení spoluobčané, věřím, že jste
krásně prožili letošní velikonoční
svátky, navzdory stávající výjimečné
situaci. Přeji Vám pevné zdraví a
hodně štěstí. Prosím Vás - noste roušky, zase bude dobře.
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

bydlení Drahanovice č.p. 119,
• 1 žádost o vyjádření k vodovodní přípojce v Drahanovicích,
• 2 žádosti o vyjádření k územnímu souhlasu a souhlasu
s provedeném stavby RD ve Střížově,
• 1 žádost o vyjádření k existenci obecních sítí v okolí
projektované vrtané studny ve Lhotě pod Kosířem,
• 1 žádost o vyjádření ke zpevnění části pozemku v Ludéřově,
• 1 žádost o vyjádření k odstranění stavby rodinného domu
ve Lhotě pod Kosířem,
• žádost ZŠ a MŠ Náměšť na Hané o poskytnutí příspěvku
na lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd v obci Bílá-Hlavatá
ve středisku EBEKA,
• žádost o výměnu bojleru z důvodu poruchy ohřevu vody
v Drahanovicích č.p. 4,
• žádost RH elektro s.r.o. o povolení zvláštního užívání
pozemní komunikace v rámci stavby přeložky vedení NN
„Drahanovice-DTS_OC_4158-DTS, NNv, NNk,
• žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 6 ks stromů na p.č. 98/1 v k.ú. Drahanovice a 2 ks stromů a
40 m2 keřů na p.č. 715 v k.ú. Ludéřov,
• zvýšení nájmu nebytových prostor pro rok 2020 ve výši
2,8% na základě zjištěné míry inflace za rok 2019 pro
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všechny nájemníky nebytových prostor,
• navýšení příspěvku na stravování zaměstnancům obce a
uvolněným zastupitelům,
• návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drahanovice, příspěvkové organizace na rok 2020,
• návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Drahanovice,
příspěvkové organizace na roky 2021-2022,
• finanční dar pro MŠ Ludéřov na zajištění kulturních a
společenských akcí a herních pomůcek pro děti,
• 2 smlouvy o nájmu nemovité věci - pronájem 33 m2 skladu č. ev. 020 ve Dvoře v Ludéřově a pronájem 23,85 m2
skladu č. ev. 037 , p.č. st. 258 v k.ú. Drahanovice na
Rybníčku v Drahanovicích od 1.1.2020 do 31.12.2020,
• smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu na setkání
seniorů v Drahanovicích dne 30.8.2020,
• smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Marcelou
Horákovou, advokátkou,
• smlouvu o výpůjčce č. 360/72/2019 mezi Vlastivědným
Muzeem v Olomouci a Obcí Drahanovice ve věci přenechání 73 ks předmětů ve výpůjčce za účelem výstav od 1.1.2020
do 31.12.2020,
• smlouvu o poskytování služeb prostřednictvím pojízdné
prodejny pro místní části Lhota pod Kosířem a Střížov
s firmou PAULLA,s.r.o.
• darovací smlouvu Olomouckého kraje č. 2019/05305/OKH/DSM a schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši
60.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů za opravu a odtah
zásahového vozidla CAS Š 706 RTO zásahové jednotky
SDH Drahanovice,
• 2 příkazní smlouvy na zabezpečení výběrových řízení
dodavatele akcí „Svoz a likvidace odpadů v obci Drahanovice“ a „Obec Drahanovice-Základní škola oprava
střechy a krovu“,
• 1 smlouvu o zřízení věcného břemene,
• dohodu o využívání systému sběru, třídění, využívání a
zneškodňování odpadu podobnému komunálnímu mezi
Obcí Drahanovice a Mikroregionem Kosířsko za cenu
5.000,-Kč za rok 2020,
• nabídku Technických služeb města Olomouce a.s. na
odkup 5 ks žlutých 1100 l kontejnerů na plasty,
• nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
na akci „Obnova školní sportovní plochy v obci Drahanovice“,
• nejvýhodnější nabídku na projektovou dokumentaci na
akci „Drahanovice-základní škola-oprava střechy a krovu“,
• nejvýhodnější nabídku dodavatele firmy ASMONT s.r.o.
na opravu vozidla TATRA 815 CAS v celkové ceně
230.000,- Kč,
• dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění řízení projektu „Systému odděleného sběru Drahanovice“ na zpracování podkladů k žádosti o platbu vč. zpracování podkladů
v systému MS 2014+,
• rozpočtová opatření č. 7/2019 a č. 9/2019,
• navrženou částku stočného na rok 2020 paušální ve výši
28,0 m3 / obyvatele / rok x 46,43 Kč = 1.300,04 Kč / rok bez
DPH,
• částku 90,- Kč za vývoz 1 ks popelnice pro podnikatele
v obci Drahanovice pro rok 2020,
• pronájem nebytových prostor pohostinství ve Střížově od
1.3.2020 do 28.2.2021,
• odkup 2 ks zelených kontejnerů (zvonů) obcí Těšetice,
• směrnici obce pro cestovní náhrady na rok 2020,
• rozhodnutí účetní jednotky z důvodu zrušení záměru
investiční akce „Stavba autobusové zastávky na Nové“,
• výběr dodavatele pro obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Střížově na p.č. 1018 v k.ú. Ludéřov“,

Strana 3

• vykalkulovanou cenu vody pro rok 2020 provozovatelem
vodovodu firmou Montáže inženýrských sítí s.r.o.
Protivanov pro vodárenskou soustavu Drahanovice ve výši
18,89 Kč/m3 bez DPH, celková cena včetně 15% DPH činí
21,72 Kč/m3,
• vyvěšení záměru o pronájem 33 m2 nebytových prostor
v obecním skladu v Ludéřově č. ev. 020 v době od 1.1. 2020
do 31.12.2020,
• vyvěšení záměru nájmu nebytových prostor v Drahanovicích Na rybníčku ev.č. 037 za účelem hudebních zkoušek pro kapely,
• zrušení chovu slepic v chatové oblasti v Drahanovicích
č. ev. 077 dle platného Územního plánu obce do 30.6.2020,
• žádost o prodloužení ukončení chovu slepic v chatové
oblasti v Drahanovicích č. ev. 077 do 30.09.2020.
Rada obce Drahanovice souhlasila:
• se seznamem oslovených firem, s termínem podání nabídek a s termínem realizace akce „Obnova sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Střížově na p.č. 1018 v k.ú. Ludéřov“,
• s umístěním stavby Lhota pod Kosířem, PILOUS, p.č.
85, smyčka kNN,
• s projektem „Přístavba a rekonstrukce šaten“ na p.č.
304/51 v k.ú. Drahanovice. Investorem je TJ Sokol
Drahanovice z.s.
Rada obce Drahanovice zamítla:
• 1 žádost o finanční příspěvek od obce Drahanovice,
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Střížov,
• rozšíření distribuční sítě zemním kabelovým vedením
v délce 190 m ke stavbě Lhota pod Kosířem, PILOUS, p.č.
85, smyčka k NN.
Rada obce Drahanovice nesouhlasila:
• s ukončením nájemní smlouvy a předáním objektu č.1 ve
Lhotě pod Kosířem k 1.1.2020, ale dle nájemní smlouvy
k 29.2.2020.
Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• 3 žádosti o pronájmy obecního bytu a zařadila tyto žádosti do pořadníku o nájem bytů v domě sociálního bydlení
Drahanovice č.p. 119,
• stížnost rodičů dětí MŠ v Ludéřově na vedení školy a
pověřila starostu obce vzniklou situaci řešit,
• oznámení o provedené kontrole Krajskou hygienickou
stanicí Olomouckého kraje v MŠ Ludéřov 78,
• vyrozumění o uzavřeném provozu prodejny Lhota pod
Kosířem č.1 po 1.1.2020 z technických důvodů,
• informaci o dočasné změně hodin pošty Drahanovice pro
veřejnost dne 23.1.2020,
• oznámení firmy ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc, o přepravním opatření z důvodu úplné uzavírky silnice II/448 Ludéřov-Laškov od 1.3.2020 do 23.8.2020,
• stížnost na chování ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice a
pověřila starostu obce vyřešením vzniklé situace.
Rada obce Drahanovice doporučila:
• v roce 2020 realizovat úpravy v MŠ Ludéřov spočívající
ve vybudování šatny pro děti, paní učitelky i s úklidovou
místností v části bývalé obřadní síně a opravu dětských
toalet.
Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• směrnici obce pro cestovní náhrady na rok 2020,
• schválení zpracování dokumentace potřebné pro dotaci
EFEKT 2021 včetně podání žádosti o dotaci,

Strana 4

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

• schválení zpracování dokumentace a podání žádosti o
dotaci na akci „Obnova školní sportovní plochy v obci
Drahanovice“,
• Program podpory činnosti spolků, organizačních složek a
občanských sdružení v obci Drahanovice v roce 2020,
• posunutí termínu čerpání a vyúčtování finančního příspěvku TJ Sokol Drahanovice z.s. ve výši 360.000,-Kč na
přístavbu sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Drahanovice. Termín čerpání doporučila rada obce prodloužit do
16.6.2020 a termín vyúčtování do 30.6.2020,
• navrženou částku stočného na rok 2020 paušální ve výši
28,0 m3 / obyvatele / rok x 46,43 Kč = 1.300,04 Kč / rok bez
DPH.
Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce podpisem
smluv:
• na zajištění hudební produkce na Obecní ples 9.1.2021,
• na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Střížově na
p.č. 1018 v k.ú. Ludéřov“,
• darovací smlouvy Olomouckého kraje, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc č. 2019/05305/OKH/DSM na částečnou úhradu výdajů za opravu a odtah zásahového vozidla
CAS Š 706 RTO zásahové jednotky SDH Drahanovice,
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• o poskytování právních služeb s Mgr. Marcelou Horákovou, advokátkou,
• o dílo s vítězným uchazečem na projektovou dokumentaci na akci „Drahanovice-základní škola-oprava střechy a
krovu“,
• 2 příkazních smluv na zabezpečení výběrových řízení
dodavatele akcí „Svoz a likvidace odpadů v obci Drahanovice“ a „Obec Drahanovice-Základní škola oprava střechy a krovu“,
• objednáním opravy vozidla TATRA 815 CAS.
podpisem dodatků:
• k nájemním smlouvám bytů a nebytových prostor
• dodatku č. 03 ke smlouvě č. 10487874 mezi SUEZ CZ
a.s. a Obcí Drahanovice ve věci svozu odpadu,
• dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění řízení projektu „Systému odděleného sběru Drahanovice“ na zpracování podkladů k žádosti o platbu vč. zpracování podkladů
v systému MS 2014+.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovice

Komu vadí nově vysazené stromy?
V roce 2018 Obec Drahanovice realizovala výsadbu
v krajině s názvem „Revitalizace zeleně v extravilánu obce
Drahanovice“ na základě projektu, zpracovaného renomovanou olomouckou zahradní architektkou Ing. Karin
Dienstbierovou. Osobně jsem se angažoval v přípravě celého projektu, který zahrnoval revitalizaci zeleně v sedmi
lokalitách v krajině v Drahanovicích, Kníničkách, Ludéřově
a Střížově. V rámci přípravy projektu byl zapotřebí zpracovat odborný biologický posudek na jednotlivé lokality
z hlediska výskytu rostlin a živočichů ve vztahu k jejich
zákonné ochraně. Kácení stromů a náletových dřevin, ošetření stromů a nové výsadby stromů byly konzultovány
s Agenturou ochrany přírody a krajiny, regionálním pracovištěm v Olomouci ( dále jen AOPK ČR). Při zpracování
projektu obnovy zeleně v krajině bylo přihlíženo na historii
daných stanovišť. Projekt splnil velmi přísná kritéria
AOPK ČR na obnovu zeleně v krajině a obec Drahanovice
získala 80% dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ČR. Akce byla v roce 2018 zrealizována. Po vykácení dožívajících stromů a odborném ošetření perspektivních stromů
byly provedeny nové výsadby stromů dle projektu. V roce
2018 a 2019 probíhala potřebná pěstební povýsadbová péče
nově vysazených stromů. Vzhledem k období výrazného
sucha bylo zapotřebí provádět intenzivní zálivku stromů.
Osobně proto dost dobře nechápu, jak mohl někdo v průběhu ledna letošního roku celkem 3 vysazené ovocné třešně na
Spálenci v Drahanovicích podřezat. Možná chtěl tento
občan naznačit, že tu stromy nemají co dělat, protože na
tomto místě se v minulosti sáňkovalo. Sám si ještě ty staré
třešně co rostly na Spálenci pamatuji. Když jsem ve 2. polovině 70. let minulého století navštěvoval ZŠ v Drahanovicích, chodili jsme na Spálenec (Vystrčhlavu) sáňkovat.
Při zpracování projektu jsme počítali s možností sáňkování
v této lokalitě, (pokud tam tedy bude sníh) a stromy byly
naprojektovány a vysazeny tak, aby této činnosti nebránily.
Navíc jsme výsadbu stromů konzultovali i s učitelkami ZŠ
Drahanovice, od kterých jsme se dozvěděli, že při hodinách
tělesné výchovy používají na sáňkování svah kolem lesa,
tudíž výsadby stromů jim vadit nebudou. Letošní zima sáňkování nepřála a stromy jsou podřezány. Proč?

Vzhledem k tomu, že jsme na tuto akci obdrželi dotaci od
SFŽP, v rámci udržitelnosti projektu musíme stromy nechat
na jaře dosadit. A protože že se jedná o vandalství, na výměnu stromů se záruka nevztahuje. Obci Drahanovice tak
vznikla škoda za celkem 9.796,-Kč. Dost drahý vtip jednoho
nezodpovědného občana.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Poplatek za komunální odpad
Místní poplatek za komunální odpad se nebude v letošním roce vybírat v částech obce z důvodu mimořádných opatření vlády ČR.
Obecním rozhlasem budou vyhlášeny termíny pro
výběr pouze v kanceláři obecního úřadu, pravděpodobně v měsíci květnu 2020. Děkujeme za pochopení.
Bližší informace k bezhotovostní platbě najdete na
našich stránkách:
www.obecdrahanovice.cz/úvod/obecní úřad/poplatky
obce.
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Parkování motorových vozidel v obci.
Milí občané, vím, že v současné
době máme všichni jiné starosti v souvislosti s koronavirem COVID-19, ale
dovolte mi, abych vám připomněl
několik postřehů ohledně parkování
motorových vozidel po obci, neboť
současná situace není zrovna nejlepší.
Motorových vozidel hodně přibylo,
když v některých rodinách jsou dvě i
více vozidel a ne všichni mají garáže a
proto parkují různě na komunikacích,
případně i na jiných plochách. Je pravdou, že situace v obci pro parkování
vozidel není nejlepší, neboť nejsou
zatím opraveny komunikace a rovněž
nejsou příp. vyřešeny zálivy u komunikací pro zaparkování vozidel, ale přesto je třeba připomnět několik důležitých informací, aby se občané nedopouštěli přestupků na úseku BESIP.
K tomuto bych rád uvedl, že zastavení a stání vozidel (tedy parkování)
upravuje zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích,
zejména v ust. § 25 až § 27. Dle uvedených ustanovení řidič smí zastavit a
stát vpravo ve směru jízdy, co nejblíže
k okraji komunikace a na jednosměrné
komunikaci vpravo i vlevo, v jedné
řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní
komunikace: nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, smí v obci řidič vozidla o
celkové hmotnosti nepřevyšující 3500
kg zastavit a stát kolmo, popřípadě
šikmo k okraji pozemní komunikace
nebo zastavit v druhé řadě. Při stání
(parkování) musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy (celkem tedy 6
m); při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký

nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Při
zastavení a stání nesmí řidič znemožnit
ostatním řidičům vyjetí z řady stojících
vozidel. Při zastavení a stání vedle
vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou" musí ponechat boční
odstup nejméně 1,2 m.
Zajíždí-li řidič za účelem zastavení
nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy. Řidič vozidla,
které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo
od chodníku, musí dávat znamení o
změně směru jízdy a nesmí ohrozit
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu
hromadné dopravy osob musí v obci
řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí
ze zastávky nebo ze zastávkového
pruhu, a to snížením rychlosti jízdy,
popř. i zastavením vozidla, řidič autobusu přitom nesmí ohrozit zejména
řidiče vozidel jedoucí stejným směrem.
Řidič nesmí zastavit a stát:
v nepřehledné zatáčce a v její těsné
blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na
něm a za ním, na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve
vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
na křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m
za ní; tento zákaz neplatí v obci na
křižovatce tvaru "T" na protější straně
vyúsťující pozemní komunikace, u
zastávky autobusu bez nástupního
ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu" a

Neodborně provedené řezy
obecní zeleně
Jsou to již 2 roky, kdy jsem na stránkách obecního zpravodaje psal o provedení neodborných řezů obecní zeleně, která
je majetkem obce a má sloužit jejím občanům. Tehdy se
jednalo o ořezání staré ovocné jabloně u požární nádrže ve
Střížově a o ořezech na doprovodné zeleni kolem aleje
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končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková
dopravní značka není, ve vzdálenosti
kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky
vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu", platí tento
zákaz jen pro vyznačený prostor, na
železničním přejezdu, v podjezdu a
v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15
m před nimi a za nimi, v místě, kde by
vozidlo zakrývalo svislou dopravní
značku, na mostě, před vjezdem na
pozemní komunikaci z polní nebo lesní
cesty nebo z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci (tedy ani u vjezdu k rodinným domům), na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo,
pro které je parkoviště vyhrazeno (např. vyhrazené stání pro invalidy); to
neplatí, jde-li o zastavení a stání, které
nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích,
popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro
něž je parkoviště vyhrazeno, na silniční vegetaci (např. travnaté ploše), a na
jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda
ostatních vozidel. K parkování vozidel
není také určen žádný chodník, který
byl na území obce vybudován, tento je
určen pouze chodcům.
Toto není úplné znění zákona č.
361/2000 Sb. O provozu na pozemních
komunikacích, ale jen vybraná část pro
podmínky naší obce. Doufám, že vy
občané, jako řidiči, si alespoň něco
vezmete k srdci a situace v naší obci se
na úseku parkování vozidel co nejdříve
zlepší.
Mgr. Alois Švancara,
zastupitel obce

Střížov-Náměšť na Hané. Byl jsem přesvědčen, že se nic
podobného už nikdy nestane, neboť revitalizaci zeleně
máme v obci Drahanovice pevně a odborně „podchycenou“
a informovanost občanů o revitalizaci zeleně byla a je na
dosti vysoké úrovni. Opak je ale pravdou. Opět se nějaký
iniciativní občan pokusil „ošetřit“ stoletou lípu u kříže na
Příhoně nad Ludéřovem. Nikdo se nemůže vymlouvat, že se
jednalo o suché větve. Všechny staleté lípy kolem pomníku
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Svatopluka Čecha, myslivecké chaty, kříže a na louce až
k lesu byly v roce 2018 odborně ošetřeny dle projektové
dokumentace Ing. Karin Dienstbierové s názvem „Revitalizace zeleně v extravilánu obce Drahanovice“ – lokalita
č. 6. Na tuto akci jsme dostali 80% dotaci ze SFŽP, odborně
provedené práce osobně kontrolovala RNDr. Vágnerová
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního
pracoviště Olomouc. Na akci se vztahuje 5letá udržitelnost
projektu.
V roce 2019 jsem zajistil další ošetření celkem jedenácti
lip v této lokalitě. Jednalo se o zdravotní řez suchých větví
v důsledku reakce stromů na abnormální sucho v letech
2018 a 2019. Práce provedl renomovaný arborista Pavel
Dundáček, který má za sebou realizaci stovek zámeckých
parků po celé ČR. Ošetření stálo celkem 7.000,- Kč, plně je

hradila Obec Drahanovice. Z vedení neodborného řezu lípy
u kříže na Příhoně je patrno, že ořez větví prováděl úplný
amatér. Dále mě zaskočila skutečnost, že pod touto lípou si
někdo rozdělával ohníček, přitom pouhých 30 m směrem
k myslivecké chatě je již řadu let vystavěno bezpečné ohniště, které má sloužit kolemjdoucím k odpočinku a relaxaci.
Ke spálení mohou občané využít suché větve z loňských
ořezů stromů, které jsem nechal u ohniště složit. I přesto
zůstávám pořád optimista a věřím, že se podobné záležitosti
už dít nebudou. Proto prosím také vás, naše občany, abyste
se dívali kolem sebe a v případě podobných záležitostí mne
neváhali kontaktovat. Předem vám tímto děkuji.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovice

Revitalizace zeleně v obci Drahanovice v roce 2020
V letech 2017- 2019 jsme zrealizovali revitalizaci zeleně na veřejných
plochách v extravilánu a dvě etapy
v intravilánu ve všech místních částech
obce Drahanovice. V současné době na
těchto zrealizovaných akcích probíhají
povýsadbové pěstební péče. Na základě řádně připravených projektů budeme i v letošním roce 2020 realizovat
další promyšlenou obnovu zeleně v obci Drahanovice s cílem zkvalitnění
životního prostředí pro naše občany.
Na jaře se dočkáme založení nových
bohatě kvetoucích trvalkových záhonů
před obecním úřadem v Drahanovicích, na podzim bude kompletně
obnoven trvalkový záhon v areálu u
Černé věže. Projektovou dokumentaci
trvalkových záhonů připravila renomovaná olomoucká zahradní architektka Ing. Martina Gerhardová. Z dalších
3 projektů, zpracovaných renomovanou olomouckou zahradní architektkou Ing. Karin Dienstbierovou zrealizujeme na jaře jednostrannou alejovou
výsadbu 54 ks lip srdčitých (Tilia cordata) podél cyklostezky Drahanovice
– Střížov. Na podzim nás čeká prodloužení dvouřadé aleje od Svatopluka
Čecha k akátí nad Ludéřovem. Vysazeno zde bude celkem 33 ks velkolistých lip (Tilia platyphyllos) a 1 ks dubu
zimnáře (Quercus petraea), který bude
vysazen u navrženého odpočívadla
s jedinečným panoramatickým výhledem na Ludéřov, Drahanovice, Kosíř a
část Hornomoravského úvalu. Přípravné práce pro letošní jarní plánované
výsadby stromů a trvalek probíhaly
v průběhu měsíců února a března kácením přestárlých stromů, keřových
porostů a náletů podél cyklostezky
Drahanovice-Střížov a likvidací starých trvalkových záhonů a keřových
skupin před obecním úřadem v Drahanovicích. Práce prováděla pod odborným dohledem naše obecní pracovní skupina, která bude provádět i nové
plánované výsadby. Vykácené keře,

nálety a větve stromů byly poštěpkovány naším novým štěpkovačem LASKI
a získaná štěpka použita k mulčování
výsadbových záhonů v obecní veřejné
zeleni. Tímto byly obci Drahanovice
ušetřeny nemalé finanční prostředky
za nákup drcené borky, kterou jsme v
minulých letech používali k doplnění
mulče ve výsadbách veřejné zeleně.
Všem pracovníkům obce děkuji za
vysoce kvalitní a odborně provedenou
práci a těším se na další spolupráci při
zkrášlování všech našich místních
částí obce Drahanovice.
Posledním zpracovaným projektem
naší veřejné zeleně je „Doprovodná
zeleň komunikace v úseku Na Novékřižovatka za cukrovarem v Drahanovicích“. Bohužel vzhledem k plánované pokládce elektrického vedení NN
do země a především k době udržitelnosti projektu „II/448 – hranice okresu
Prostějov – Ústín - stavební úpravy
silnice II/448- průtah obcí Drahanovice“ lze tento projekt realizovat až
v roce 2024. Zajímavostí projektu jsou
půdopokryvné keřové skupiny a trvalkové záhony podél chodníků v závislosti na minimalizaci budoucí údržby,
zajímavé výsadby kvetoucích růží, alej
20 ks malokorunných stromů v úseku

mezi zastavěnými částmi Blata a Nová.
Veškerá zeleň je koncipována tak, aby
po celou dobu její existence byly dodrženy všechny bezpečnostní limity
dopravy a rozhledové trojúhelníky.
Novou zeleň plánujeme s jistým
nadhledem do budoucnosti v řádu
několika desítek let. Ne vždy se při
obnově zeleně dá vycházet z původních dřevin, které v té či oné lokalitě
dříve rostly. Je třeba myslet na údržbu
zeleně, hmyz, srocující se u přezrálého
ovoce, nárůst dopravy a další skutečnosti. Proto je tématem dnešní doby
vysazovat ovocné stromy ve veřejné
zeleni spíše v krajině, než v urbanizovaném prostředí. K tomu nám výrazně
pomohou i komplexní pozemkové
úpravy, kde v rámci doprovodné zeleně
kolem zpevněných i nezpevněných
cest v krajině lze vysadit též aleje ovocných stromů. V této souvislosti je v
krajině třeba využívat převážně krajových odrůd, které kdysi na našich vesnicích běžně rostly bez potřeby výrazné chemické ochrany. A to je jak pro
naši extenzivně zemědělsky využívanou krajinu, včely a drobnou zvěř
dobrá zpráva.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovice

Výzva pracovníků ČOV a vedení obce
Vážení spoluobčané Drahanovic, Ludéřova, Střížova a Kníniček:
Již pátým rokem vám slouží stoková síť a
čistička odpadních vod v Drahanovicích.
Má-li tomu tak být i nadále, je zapotřebí,
aby ve stokové síti nekončily textilní
ubrousky a dámské hygienické potřeby.
V měsíci březnu 2020 naši obecní zaměstnanci celkem 4x čistili zasukované čerpadlo v hlavní přečerpávající stanici stokové sítě na Nové v Drahanovicích.
Buďte ohleduplní a rozumní, tyto věci patří do odpadkového koše !!!
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Příprava k zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drahanovice
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání obecního zpravodaje jsem vás podrobně informoval o probíhajících komplexních pozemkových
úpravách (KoPÚ) v k.ú. Ludéřov a o letošním harmonogramu jejich plnění. V současné době nejsem schopen vzhledem k nouzovému stavu způsobeného pandemií koronaviru
Covid 19 odhadnout, kdy 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. Komplexní
pozemkové úpravy v dalším z našich katastrů, v k.ú. Lhota
pod Kosířem, byly zahájeny na podzim 2019 a v současné
době probíhá prvotní příprava v režii Státního pozemkového
úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj,
pobočky Olomouc.
V současné době také probíhá intenzivní příprava k zahájení Komplexních pozemkových úprav v našem posledním
katastru, v k.ú. Drahanovice. Koncem roku 2019 a začátkem
roku 2020 jsme vlastníkům pozemků v k.ú. Drahanovice
rozeslali více jak 180 dopisů s podrobným vysvětlením, co
to vlastně komplexní pozemkové úpravy jsou, proč je chceme v k.ú. Drahanovice zahájit, jaké současné problémy nám
vyřeší a co nám do budoucna přinesou. K zahájení KoPÚ
v k.ú. Drahanovice potřebujeme podepsat souhlasy vlastníků na zhruba 150 ha zemědělské půdy. Do konce měsíce
března 2020 souhlasy podepsalo celkem 75 vlastníků
pozemků z celé České republiky na celkové výměře 97,25
ha. Z výše uvedených vlastníků pozemků podepsalo souhlasy celkem 36 občanů Drahanovic, 2 občané Lhoty pod
Kosířem, a po jednom občanovi z Ludéřova a ze Střížova.
Děkuji všem našim občanům a vlastníkům zemědělské
půdy, kteří se aktivně zapojili do přípravy zahájení KoPÚ
v k.ú. Drahanovice a podepsali souhlasy pro jejich zahájení.
Bohužel představenstvo ZD Senice na Hané neschválilo
podepsání souhlasu k zahájení KoPÚ v k.ú. Drahanovice,
což prakticky znamená, že největší vlastník pozemků naši
snahu v žádném případě nepodpoří. Drahanovští občané si
tedy musejí pomoct sami. Právě proto prosíme o součinnost
všechny naše občany - vlastníky pozemků, kterým jsme
rozeslali dopisy s připravenými souhlasy se zahájením
KoPÚ v k.ú. Drahanovice v lednu 2020 a kteří nám zatím
souhlasy nepodepsali. Bez komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Drahanovice nevyřešíme problém „Křižovatky smrti“ v Drahanovicích na Nové, neodvedeme
zemědělskou dopravu z centra obce, nevyřešíme protierozní a protipovodňová opatření a ani nepostavíme jedi-

nou další cyklostezku. Pro ilustraci uvedu problémy, které
v současnosti řešíme na cyklostezce Drahanovice - Střížov,
postavené v roce 2018. Ze čtyř soukromých pozemků o
výměře od 23m2 do 40 m2, na kterých byla část cyklostezky
postavena, se nám koncem loňského roku podařilo vykoupit
pouze 1 pozemek. S dalšími třemi vlastníky jsme se zatím
nedohodli. Vlastníci pozemků sice se stavbou na svých
pozemcích před jejím zahájením souhlasili, jsou však překvapeni, že obec chce od nich tyto drobné pozemky odkoupit. Na Státní fond dopravní infrastruktury v Praze (dále jen
SFDI), který dotaci poskytl, jsme zaslali z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů žádost o prodloužení termínu
„Závě-rečného vyhodnocení akce“ (dále jen ZVA), které
mělo být předloženo do 1 roku od realizace akce. Termín
ZVA máme prodloužen do konce měsíce května 2020. Zase
napíšeme žádost o další prodloužení termínu ZVA, protože
do konce měsíce května zbylé pozemky od soukromých
vlastníků neodkoupíme, i kdybychom se s nimi už konečně
domluvili. Prodej a odkup pozemků musí odsouhlasit zastupitelstvo, které nevíme, kdy se vzhledem k nouzovému
stavu v ČR sejde. Státní fond dopravní infrastruktury nám
zase prodlouží termín ZVA, ale to určitě nepůjde donekonečna. Nechci ani domýšlet, jaká situace nastane, až nám
SFDI termín předložení ZVA neprodlouží.
Všem výše uvedeným problémům lze předejít pouze
promyšleným řešením budoucích veřejně prospěšných
staveb. K tomu slouží právě komplexní pozemkové úpravy.
Důkladná projektová příprava je daleko důležitější, než
samotná stavba - za její kvalitní provedení ručí technický
dozor investora. Připravovat veřejně prospěšné projekty na
obecních pozemcích znamená obrovskou úsporu času věnovanou administrativě projektů. Po zahájení KoPÚ v k.ú.
Drahanovice uskuteční Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc
směnu celkem 12 hektarů státní orné půdy z k.ú. Smržice za
12 hektarů půdy patřící firmě Agro Haná a.s. v k.ú.
Drahanovice, k.ú. Ludéřov a k.ú. Lhota pod Kosířem.
Těchto 12 ha státní půdy pak bude využito na společná zařízení při řešení KoPÚ v k.ú. Drahanovice, k.ú. Ludéřov a k.ú.
Lhota pod Kosířem a po dokončení komplexních pozemkových úprav bezplatně převedeno na Obec Drahanovice. A to
už je milí občané a vlastníci pozemků dosti pádný důvod,
proč naše snažení podpořit. Pevně věřím, že se nám to společně brzy podaří.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Tak nám to jaro
začalo…..
Ale takto jsme si to nepředstavovali!!!
Nemáme to vůbec jednoduché a
musíme všichni přijmout určitá omezení, která nám tato epidemie nachystala.
Ochromil se chod státu, obcí a vše je
paralyzováno.
Ještě 8.3.2020 jsme se mohli společně bavit na 3. ročníku Večírku pro
ženy, kde nám hrál na kytaru a zpíval
Marek Soldán. Členky SPOZ napekly
něco sladkého, slaného, dobré víno
nechybělo, také káva, čaj. A muži byli
samozřejmě vítáni. Každou ženu potěšila výhra v malé tombole.
A to bylo poslední kulturní vystoupení a setkání na hodně dlouho….

Z večírku pro ženy v Galerii U Kalicha
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V dubnu jsme připravovali, společně se z.s. U nás, tradiční Velikonoční
zdobení na Barokní sýpce v Ludéřově.
Protože se divadlo - operety - těší
velkému zájmu především našich starších spoluobčanů, objednali jsme na
duben vystoupení "Když dva se rádi
mají" v KD Ludéřov.
Obě akce musely být zrušeny. Dobrá
zpráva je, že náhradní termín divadelního představení bude na podzim 19.
listopadu 2020 až se vše uklidní.

Chtěla bych zde požádat naše dříve
narozené občany, kteří letos nebo i
v blízkých letech oslaví zlatou, diamantovou nebo jinou jubilejní svatbu,
aby o tom informovali kterékoliv členky SPOZ, případně tuto významnou
životní událost sdělili pracovnicím
Obecního úřadu v Drahanovicích (i
telefonicky). Není v našich silách
zjistit datum svatby všech občanů,
zvlášť těch, kteří se přistěhovali.
Budeme rády, když tak významný den

bude obohacený příjemným setkáním.
Dovolte mi, abych v této nelehké
době popřála všem občanům zdraví,
pohodu a lásku. Nedovolme smutku a
obavám vstoupit do našich životů.
Radujme se z maličkostí a z nadcházejících jarních dnů, z života, který je
stále to nejcennější, co máme.
Mgr. Iva Psotová
Předsedkyně SPOZ

Akce SPOZ
1. 3. 2020
Šárka Mako
Zuzana Rozsívalová
Jan Řezníček
Nikol Navrátilová
Eliška Koubková
Emily Foltýnová

Vítání občánků

Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Ludéřov
Drahanovice
Drahanovice

Škola v karanténě - učení na dálku
Bezpečnostní rada státu rozhodla 10.3.2020 o uzavření
škol s účinností od 11.3.2020 až do odvolání v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 v ČR a Evropě.
Tato zpráva nás zastihla kolem 10 hodiny v úterý
10.3.2020. Nikdo nic nevěděl a měli jsme asi hodinu na to,
abychom připravili děti na výuku doma. V té době jsme se
bláhově domnívaly, že je to otázka 14 dnů možná trošku
víc…
Rychle jsme zajišťovaly všechny materiály pro děti a
upozorňovaly je na školní web www.skoladrahanovice.cz.
Nikdo nevěděl, jak vše bude fungovat a hlavně jak dlouho.
Začaly jsme učit na dálku. Abychom zajistili žákům plnohodnotné vzdělávání, využíváme školní web, na které paní
učitelky umísťují průběžně drobné úkoly na procvičování a
doplňování učiva.
Nejtěžší to měly prvňáčci, přece jen naučit je číst, psát a
počítat doma je složitější. U dětí nižších ročníků hodně
pomáhali rodiče, přece jen ta samostatnost se musí ještě
povzbuzovat.
Děti ze 3. – 5. tříd zapojujeme aktivně i do práce přes
internet. Páťáci mají již zkušenosti z výuky informatiky,
proto zde probíhá výuka přes email (kontrola úkolů, zadávání, webové stránky, videa, prezentace). Kontrola probíhá
zase přes internet.
Všechny ročníky využívají internetových stránek pro
výuku. Škola nabídla zapůjčení tabletů a notebooků pro ty
žáky, kteří tuto techniku postrádali.

23.3.2020 ministr školství R. Plaga oznámil nástup do
škol nejdříve v druhé polovině května. A to by již bylo více
jak dva měsíce doma!!! Učení na dálku najednou dostalo
jiný rozměr.
Ráda bych vyzdvihla práci všech rodičů, protože ta je
v této době – učení na dálku - důležitá, nelehká, náročná,
vyčerpávající. Udržet děti v klidu, když nemohou nikam jít,
ještě se musí učit a do toho starost o domácnost, rodinu….
Vám, rodiče, patří velký dík a respekt.
Od 12.3.2020 se zavřely z rozhodnutí obce a vedení školy
i mateřské školy v Ludéřově a Drahanovicích.
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a
v souladu s opatřením, MŠMT bylo tímto nuceno upustit od
některých tradičních postupů zápisu do 1. tříd ZŠ . Zápis byl
organizován online bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a
také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Až budete číst tyto řádky, již budeme možná v klidnějším
období a budete pohlížet na tuto situaci jinak, ale nyní zažíváme něco, co nikdo z nás nečekal a nepředvídal. Obzvlášť
děti vnímají tato opatření jinak s obavami, nepochopením.
Přeji všem pevné zdraví, překonání všech problémů,
pevné nervy a pohodu, kterou si všichni zasloužíme. Věřme,
že bude líp.
Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Drahanovice
Mgr. Iva Psotová
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V mateřské školce v Drahanovicích
se snažíme vytvářet prostředí plné podnětů a zábavných
činností, kde jsou spokojené děti a potažmo i rodiče.
Zapojením do projektu Šablony I. a II. se nám daří získávat finanční prostředky pro děti. Již jsme pořídili pomůcky
asi za 10 000,- Kč a zorganizovali několik projektových
dnů. Plánujeme zakoupit např. laminovačku, minivěž apod.
Jsme také zapojeni do projektu České obce sokolské
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Cílem je
zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a podpora pohybu jako samozřejmé součásti života.
Motivací pro děti jsou v něm zvířátka, která je seznamují

Nadílka v Mateřské škole

s jednotlivými celoročními aktivitami. Každé dítě si své
splněné úkoly zaznamenává do sešitu pomocí samolepek.
Dobré klima a radost dětí jsme podpořili karnevalem
v MŠ. Děti přišly hned ráno do školky v maskách a pak začal
karnevalový rej plný soutěží, her a tance. O občerstvení se
postaraly maminky a učitelky. Všechny děti se zapojily,
dostaly odměnu a den se vydařil.
Na dobrém chodu školky se podílejí i pracovníci obce,
kteří nám vždy ochotně se vším pomůžou a zájem zřizovatele i ředitelky školy o postupnou obnovu zařízení MŠ, které
je již ve špatném stavu.
učitelky MŠ Drahanovice

Dětský karneval

Černá věž
Milí návštěvníci a příznivci Černé věže, jaro je tu a s ním
by se měla otevřít i naše chráněná kulturní památka Černá
věž, vzhledem k nynější situaci bude do odvolání uzavřena.
Výstavy i akce jsou částečně připraveny, ale nyní můžeme
jen čekat, až tato pro nás všechny náročná situace, kvůli
šíření koronaviru pomine.

Výstavy připravené na tento rok:
So 4.4. – ne 31.5.
Okna imaginace dokořán
Výstava obrazů Libora Kopeckého.
St 3.6. – ne 2.8.
Společně aneb když babičky malují
Prodejní výstava obrazů, světloher a šperků paní Pavly
Mádrové a Olgy Shaagan Zemčákové.
Vernisáž 6.6. 2020.
St 5.8. – st 30.9.
Pohled na historii a současnost tramvajové dopravy
Výstava dokumentů, jízdenek a obrázků tramvají ze sbírky
Víta Ostrého.

Akce připravované na tento rok:
30.4. čt
10.5. ne
16.5. so
25.7. so
5.12. so
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Slet čarodějnic pod Černou věží
Den matek
Pohádková věž i ves
Hodové odpoledne
Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního
stromu

S přáním pěkných jarních dnů.
Lucie Lichnovská
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Dobrého dne z galerie!
Sezona je zahájena! Bohužel jen
v kalendáři. Vzhledem k situaci po
celém světě, musí být i Galerie U Kalicha veřejnosti uzavřena, dokud se to
všechno neuklidní. Akce, jež byly
naplánované, se zatím přesouvají,
bohužel některé se musely zrušit.
Naše galerie oslaví 5 let od otevření
veřejnosti a je tak na pomyslné cílové
rovince. Galerie je v rámci Regionálního operačního programu region
soudržnosti Střední Morava vázána
pětiletou udržitelností a jelikož se nám
galerii podařilo nejen udržet, ale doslova oživit, je co slavit. Již od prosince
galerie žila naplno. Předvánoční koncert Zdeňka Kroutila s vánočním punčem a občerstvením zajištěným Foodlovers truckem Ondry Bednáře vytvořil atmosféru, kterou by nám pomalu i
Vídeňské vánoční trhy mohly závidět.
Na štědrý den živý betlém u galerie se
zvířátky, punčem, cukrovím, koledami
v podání Asheny a Kohna. Kolik lidí,
sousedů, dětí se setkalo, zpívalo koledy a popřálo si vše dobré. Radost!
Akce které se stihly v tomto roce
ještě před koronou, byl koncert u příležitosti sv. Valentýna. Z důvodu nemoci
nevystoupilo Duo Andante ale duo
Jiřina Janečková a Jakub Kohn. Věřím,
že všichni posluchači byli nadšeni.

Živý betlém 24.12.
Další akcí byl již tradiční Večírek pro
ženy. O extrémně kvalitní hudební
doprovod se postaral kytarista a zpěvák Marek Soldán. Poslední akcí ještě
před vyhlášením karantény byl on-line
koncert Asheny, Kohna a Jiřího Směšného. Koncert byl již v době výjimečného stavu a tak byl veřejnosti nepřístupný a byl pouze vysílaný na internetu. A tímto bohužel prozatím provoz
galerie utichl. Doufejme že ne na dlouho.
Naplánovaných akcí na jubilejní rok
je mnoho. Věřme že se podaří uskuteč-

O dobrovolných hasičích obce
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s činností všech
sborů dobrovolných hasičů obce. Jak
jste již byli informováni koncem loňského roku, došlo počátkem letošního
roku ke sloučení okrsků Drahanovice,
Náměšť na Hané a Těšetice, kdy současný okrsek má celkem 11 sborů a
jmenuje se Pod Kosířem. V měsících
prosinci 2019 a lednu 2020 proběhly
ve všech sborech výroční valné hromady, na kterých byla vyhodnocena činnost jednotlivých sborů za rok 2019 a
byly vytyčeny cíle pro rok 2020.
Vzhledem k tomu, že letošní rok je pro
hasiče rokem volebním na všech úrovních, všechny sbory si zvolily nové
složení svých výborů na období let
2020 až 2025. V únoru pak proběhla
ustavující valná hromada okrsku Pod
Kosířem s volbou výboru okrsku.
Starostou nového okrsku byl zvolen
starosta SDH Drahanovice Mgr. Alois
Švancara. Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí obce, kdy s obcí úzce
spolupracují, pomáhají v různých
oblastech, jsou připraveni kdykoliv
pomoci občanům při různých událostech (obtížný hmyz, čerpání vody,

požárech, apod.). Velkou měrou se
podílejí na kulturních akcích a kulturním dění v obci. Vzhledem k současnému nouzovému stavu, způsobeného
koronavirem COVID-19 zrušilo vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska konání veškerých hasičských
soutěží do 30.6.2020. Kulturní a společenské akce jsou vzhledem k nouzovému stavu a nařízení vlády ČR rovněž
zrušeny. Letos tedy neproběhne ani
tradiční stavění a kácení máje v Drahanovicích ani oslava patrona hasičů
sv. Floriána v Ludéřově, která se měla
konat 2.5.2020. Plánovaná dětská hasičská soutěž „LUDRA KINDER
CUP“, zařazená do seriálu Okresní ligy
mladých hasičů v požárním útoku,
která se měla konat v neděli 21.6. 2020
na hasičském hřišti “Za kapličkou”
v Drahanovicích je rovněž zrušena. O
konání letních hasičských soutěží a
společenských akcí bude rozhodnuto
po ukončení nouzového stavu v ČR.
A nyní již k činnosti jednotlivých sborů
naší obce.
SDH Drahanovice jako každý rok
zakončil v prosinci svou činnost bow-

foto: Petr Šimůnek

nit co nejvíce z nich. S koncem března
mělo být tradiční zahájení sezony. Již
byly domluveny 2 kapely, kočáry
z muzea v Čechách pod Kosířem,
výstava historických motocyklů a
další. Májka, táborák, hody, divadelní
představení, Buchtafest, Burčákfest,
narozeninový koncert, Guk párty,
rozsvícení stromu, vánoční trhy, koncerty… Tak snad!
Držme se a snad co nejdříve se opět
shledáme třeba při dobré kávě a kvalitním hovoru.
Váš soused, Váš Jakub Kohn
lingem pro své členy. V lednu pak
proběhla výroční valná hromada, kdy
byl vyhodnocen uplynulý rok 2019,
byl zvolen výbor na nové období a
schválen plán akcí pro rok 2020.
Největší akcí v letošním roce by měl
být další ročník dobročinné akce
„Dobré fest“, který by se měl uskutečnit v sobotu 1.8.2020 na hřišti TJ Sokol
Drahanovice ve spolupráci se Sokolem
a Obcí Drahanovice, jehož výtěžek pak
bývá předán nějaké hendikepované
osobě.
Mladí hasiči za odměnu a na ukončení
soutěžní sezóny 2019 navštívili opět
Laser game arénu, kde to děti velice
baví a užívají si to. Během loňského
roku mladí hasiči sbírali víčka pro
chlapce Lukáše Kameníčka z Olomouce. Tento chlapec se narodil jako
dvojče, jehož bráška bohužel svůj boj
prohrál, když měl půl roku. Ovšem
Luky bojuje dál, i když má kvadruplastickou dětskou mozkovou obrnu.
Sběrem víček tak přispívají na koupi
automobilu pro Lukášovu přepravu a
na elektrický vozík pro něj. Tímto
způsobem si mladí hasiči mohou nejlépe ukázat, že ne každý má v životě
takové štěstí, jako oni. A že jejich
pomoc je pro tyto postižené lidi
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nesmírně důležitá. Přes zimu opět
využívali tělocvičnu naší ZŠ Drahanovice, a to jak na zdokonalování
různých disciplín, tak i na zdokonalování techniky a průpravy na požární
útok. Taktéž je důležité neustále udržovat u dětí fyzičku.
Událostí konce minulého roku a to
nejzásadnější pro zásahovou jednotku
bylo zakoupení cisterny TATRA 815
CAS 32. Cisterna byla pořízena od
obce Dub nad Moravou, kdy naše obec
vyhrála výběrové řízení s nabídkovou
cenou 750 000,- Kč a vozidlo získala.
Pořízení tohoto automobilu je splněný
sen všech členů jednotky. Je to pro
jednotku obrovský skok dopředu.
S kapacitou 8200 litrů vody v nádrži, je
v současné době v celém okolí jednotkou, která disponuje největší zásobou
vody, kterou je schopna dopravit na
místo k zásahu. Další obrovskou výhodou je jízdní komfort pro posádku a
hlavně řidiče. Současná cisterna Liaz
je o generaci starší a již nevyhovuje
dnešní době a požadavkům. Určitě ale
na ni budou členové jednotky vzpomínat v dobrém. Udělala pro jednotku i
obec spoustu práce a možná, že ještě
někomu poslouží, protože je i vzhledem ke svému stáří stále schopná provozu. V současné době je řešena úprava vjezdu do zbrojnice, aby zde TATRA mohla být parkována a zařazena
do výjezdu. V letošním roce se zúčastní kurzu velitele a velitele družstva
v Jánských Koupelích Petr Hroch st.,
Tomáš Kop, Jakub Řezníček a nově
Petr Hroch ml., kdy kurz trvá pět dní a
musí ho absolvovat velitelé každých
pět roků. Kurz strojníka bude absolvovat i Jaroslav Nakládal, který slíbil, že
se stane dalším řidičem u jednotky.
U něho je pro jednotku výhodné hlavně
to, že je zaměstnancem obce a bude tím
pádem k dispozici v dopoledních hodinách v případě výjezdu. Další kurz,
kterého by se měli členové jednotky
účastnit je kurz pilaře, protože v současné době jsou vyškoleni pouze dva
členové, toto se ale ukázalo jako nedostatečné a bude potřeba vyškolit další
tři členy. Jednotka se schází na zbrojnici každý měsíc při pravidelné kontrole
techniky, případně úpravám ve zbrojnici, aby vše lépe vyhovovalo jednotce
při případném zásahu. V lednu proběhla inventarizace obecního majetku
s výsledkem bez závad.
První akcí roku 2020 hasičů SDH
Ludéřov byla v pátek 17.1. výroční
valná hromada SDH, která zhodnotila
uplynulý rok 2019. VVH se zúčastnili
zejména zástupci okolních SDH a
obce. Následně pak dne 31. ledna 2020
pořádal SDH Ludéřov tradiční Hasičský ples. K tanci hrála oblíbená
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kapela ROXY a nechyběla i tradiční
hasičská tombola. Dne 24. ledna 2020
byla pro sbor a jeho příznivce uspořádána exkurze v litovelském pivovaru,
spojená s ochutnávkou a návštěvou
pivovarského muzea. Akce se všem
zúčastněným velmi líbila. Sportovní
družstvo mužů se od února do začátku
nouzového stavu pravidelně scházelo a
zdokonalovalo svou fyzickou zdatnost
před další sportovní sezónou. Kdy
budou soutěžit na první letošní hasičské soutěži je ale ve hvězdách. Jak to
bude s přípravou a provedením již 5.
ročníku noční hasičské soutěže LUDRA CUP v areálu „Za kapličkou“
v Drahanovicích, zařazeného do seriálu Olomoucké noční ligy se ukáže po
ukončení nouzového stavu v ČR.
Tentokrát má být akce mediálně podpořena a sestřih z této akce by se měl
dočkat následného vysílání v pořadu
Sport v regionech na ČT24.
Zásahová jednotka z Ludéřova v období od prosince 2019 do konce března
2020 zatím nezasahovala. V prosinci
proběhlo “Uzavření odborné přípravy”. Je to každoroční školení, které ověří
odbornou způsobilost členů jednotky.
Po úspěšném absolvování bylo přichystáno občerstvení. V lednu se uskutečnilo školení řidičů-referentů. V
únoru se Tomáš Palička zúčastnil první
části velitelského kurzu, závěrečná
březnová část kurzu byla bohužel kvůli
nákaze COVID-19 přerušena.
Jednotka se schází každý měsíc při

pravidelné kontrole techniky, při této
příležitosti také probíhají různé výcviky. V lednu proběhla inventarizace
obecního majetku s výsledkem bez
závad.
Mladí hasiči rok 2019 ukončili
předvánočním posezením v klubovně.
Rodiče jim nachystali spoustu dobrot,
zahráli si hry, zhodnotili uplynulý rok,
rozdali si dárky a při záři prskavek
zazpívali koledu. Všichni se už těšili
na vánoce a samozřejmě na vánoční
prázdniny. Ale dlouho neodpočívali.
Díky přívětivosti ředitelky ZŠ Drahanovice Mgr. Lenky Trávníčkové
hned po Novém roce, od 10. ledna,
začali každý druhý pátek chodit na
zimní přípravu do tělocvičny ZŠ Drahanovice. Kondici utužovali kruhovým tréninkem, opičí dráhou, týmovými hrami a jejich nejoblíbenější vybíjenou. Také navštívili hasičskou záchrannou stanici v Litovli, kde pracuje
jako profesionální hasič velitel SDH
Ludéřov Lukáš Navrátil. Dozvěděli se
spoustu zajímavých věcí a hlavně to,
že hasiči už nejsou jen „likvidátoři“
požárů, ale musí dělat spoustu dalších,
velmi důležitých věcí. Zkusili si na
figuríně masáž srdce a zjistili, co vlastně dělat, když uvidí zraněného, či jinak
nemocného člověka. A nejvíc ze všeho
se už těší, až začnou venku trénovat na
letošní sezónu. Pokud ovšem nějaká
bude.
Sbor dobrovolných hasičů ve Střížově zahájil rok 2020 v pátek 10. ledna

Foto z návštěvy stanice HZS v Litovli.
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výroční valnou hromadou. Zde se
ohlédl za úspěšným rokem 2019 a
naplánoval činnost spolku a jednotky
na rok nový. Nejvýznamnější akcí roku
2020 budou oslavy 80. výročí založení
sboru ve dnech 31.7.-1.8. 2020.
V rámci oslav se bude konat slavnostní
svěcení nového sborového praporu.
Střížovský sbor chystá pro širokou
veřejnost bohatý kulturně-společenský
program. V sobotu 7. března sbor uspořádal tradiční Hasičský ples věnovaný
ženám k MDŽ. Měli opravdu štěstí a
stihli to do mimořádných opatření
vlády proti šíření koronavirové nákazy! Ples měl velký úspěch a se skupinou Via Paběda to pořádně roztočili.
Mladých hasičů se ujali noví vedoucí
Jitka Podskalská a Radek Večeřa.
Zahájili velkou přestavbu klubovny a
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přípravu dalších akcí, ale bohužel
v současné době se vše musí podřídit
především ochraně zdraví.
V jednotce požární ochrany střížovští
hasiči projednali požadavky na vybavení a úpravy nového hasičského auta.
To bude pro zásahovou jednotku pořízeno v letošním roce z dotace Generálního ředitelství HZS ČR, z dotace
Olomouckého kraje a z rozpočtu Obce
Drahanovice. Péče o "stařenku" Avia
Furgon se totiž každým rokem prodražuje. Závěrem hasiči ve Střížově zdraví všechny občany naší obce a přejí jim
hodně sil a trpělivosti, abychom v klidu a zdraví překonali toto náročné
období.
V prosinci 2019 proběhla výroční
valná hromada SDH Lhota pod Kosířem, která zhodnotila rok 2019, byl

zvolen nový výbor . První den v roce
2020 lhotečtí hasiči připravili občerstvení pro účastníky Novoročního
výstupu na Kosíř. Členky SDH uvařily
guláš a 5 druhů polévek na kterých si
účastníci výstupu pochutnali. 3.1.2020
hasiči uklízeli betlém a do 10.1.2020
celý kulturní dům. Jsou vyprány ubrusy a veškeré nádobí přenesené do
zbrojnice a zápůjčky vráceny členům
sboru. V neděli 5.1.2020 odstrojili Vánoční strom před zbrojnicí. Proběhla
inventarizace zbrojnice bez závad. Na
členské valné hromadě byli přijati tři
noví členové. Plánovaná brigáda na
21.3. 2020 byla vzhledem k současné
situaci zrušena, také byl zrušen sběr
kovového šrotu.
Mgr. Alois Švancara
Starosta okrsku „Pod Kosířem“

Střípky z dějin obce Drahanovice 1948-1953 - 1. část
Již od roku 2013 mají občané obce možnost se tu a tam na
stránkách našeho zpravodaje dozvědět také něco o dějinách
Drahanovic. S výjimkou prvního dílu „Střípků“ se jednalo
výhradně o starší dějiny (před rokem 1848). Nyní nastal čas
tento dluh moderním dějinám alespoň částečně napravit.
Následující řádky budou proto věnovány období po roce
1948, časům, kdy v Československu vládla jedna strana.
KSČ po únoru 1948 postupně ovládla všechny mocenské
instituce, orgány hospodářského řízení, kulturní a společenské organizace. Nastala éra předsedy vlády a KSČ Klementa
Gottwalda, období vykonstruovaných procesů a čistek,
jejichž obětmi se staly desetitisíce lidí. Po celou dobu vládnutí Klementa Gottwalda, ať již jako premiéra či jako prezidenta, celé Československo pociťovalo na vlastní kůži politiku stalinismu. Od této doby si občané Drahanovic nemohli
dovolit volně hlásat své názory, ba co víc, mnozí byli i trestáni za svou majetnost či původ.
Kulturní, politické, vzdělávací a mnohé jiné organizace
byly pod plnou kontrolou akčních výborů národní fronty.
Tyto vznikaly u národního shromáždění, velkých podniků,
prakticky u všech nějak důležitých institucí a v neposlední
řadě samozřejmě také u místních národních výborů. Byly
tvořené loajálními lidmi a pod příkazy funkcionářů KSČ
prováděly čistky s cílem odstranit „reakční a protilidové
živly“ a nastolit tak totalitní režim jedné strany. Nepohodlní
lidé pak byli propouštění ze zaměstnání, jejich děti z prestižních škol a univerzit. V neposlední řadě mnozí končili ve
vězení. Vláda, KSČ ani Ministerstvo vnitra zpočátku přesně
nevymezily, kdo je a kdo není reakčním, a podle jakého
„vzorce“ by měli být takovíto lidé identifikováni. V praxi
pak samozřejmě mnohé záviselo na libovůli členů akčního
výboru a na jejich osobním zaujetí. Tyto výbory také přidělovaly půdu s usedlostmi a následně je i mohly odebírat.
Důležitá je poznámka, že proti jejich rozhodnutí nebylo
odvolání. Činnost akčních výborů mnohdy nezůstávala u
kontroly nespolehlivých obyvatel. Dle vládního nařízení
z 5. května 1945 podléhaly národní výbory lidu – v přenesené formě tedy nově akčním výborům – jako zástupcům lidu.
V závěru tedy „akční“ soudruzi ovlivňovali skrz MNV i ty
oblasti, které by neměli nebo kvůli kterým primárně akční
výbory nevznikly–například hospodářství dané obce.
Několik vyhlášek Ministerstva vnitra pak posílilo pravomoci akčních výborů na oficiální úrovni. Ty mohly jmenovat
předsedu národního výboru a dosazovat členy do různých

komisí. Očista zasáhla MNV, strany NF, spolky, cukrovar.
V podstatě celý život v obci.
V rozhodování akčních výborů často hrály nejsilnější roli
osobní zájmy jejích členů. Dokazuje to prohlášení Ústředního akčního výboru Národní fronty z 3. března 1948, ve kterém jednoznačně odsuzuje mnohé praktiky. Zároveň přikazuje místním akčním výborům respektovat vyhlášky
Ministerstva zemědělství a Národního pozemkového fondu,
dle kterých se MAV omezují pouze na návrhy. Rozhodnutí
již náleželo okresnímu akčnímu výboru ve spolupráci
s daným místním národním výborem. MAV zanikly ještě
před volbami roku 1954.
V Drahanovicích vznikl MAV NF bezprostředně po událostech v Praze. Komunisté a jejich sympatizanti 29. února
1948 zasedli v hostinci pana Jóna U Černé věže a zvolili
členy místního akčního výboru. Předsedou se stal pan
Stanislav Houb, úředník v cukrovaru. V obci se po únorové
době staly MAV po jistou dobu skutečným nositelem moci
s podřízeným MNV, který po „vyčištění“ od reakce poslouchal na slovo. V případě neposlušnosti totiž došlo k odvolání zastupitele a bylo po odporu. Zasedání MNV vypadalo
prakticky tak, že předseda MAV navrhnul a členové MNV
odhlasovali.
Své zastoupení v akčním výboru měla každá strana či
organizace Národní fronty existující v obci. Postupně vznikaly i akční výbory v jednotlivých organizacích a místních
podnicích (v cukrovaru, Sokole, Jednotném svazu českých
zemědělců, Spolku české mládeže a České straně lidové).
Organizace Československé strany národně socialistické
(ČSNS) v obci, na rozdíl od ČSL, ihned po převratu ukončila činnost a odmítala se jakkoliv podílet na funkci
„obrozené“ Československé strany socialistické. Akční
výbory na všech úrovních se již postaraly o to, aby ČSL a
ČSNS, jako jediné nekomunistické politické strany povolené v českých zemích přišly o svou předúnorovou tvář a staly
se tak věrnými podřízenými KSČ v rámci NF. To se stalo i
v Drahanovicích, kde museli představitelé nekomunistických stran obce vstoupit do KSČ nebo byli postupně nahrazováni sympatizanty komunistů. Přísný a nevybíravý přístup k ČSL vedl k tomu, že strana v obci v roce 1949 zastavila svou činnost.
Jako první museli členové výboru doslova roztřídit obyvatele obce na „pokrokové“ a „reakční“ (problémové občany kritizující režim či jinak nepřátelsky se chovající vůči
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lidově-demokratickému zřízení nebo jednoduše nespolehlivé). Jako první musela být provedena čistka v Místním
národním výboru. Ta se udála 1. března 1948 na prvním
veřejném popřevratovém zasedání. Po uvedení akčního
výboru zde předseda S. Houb zveřejnil změny v obecní
radě. Odvoláni byli dva zástupci za národní socialisty a
jeden za stranu lidovou. Za ně nově delegovaní pak zaujali
vrcholná místa (předsednictví finančního výboru a obecního
hospodáře). Tímto ale zasahování do složení místního
národního výboru nekončilo. Postupně museli MNV opustit
nejen někteří členové lidové strany, ale i členové vlastní
KSČ. Častým odůvodněním bylo odklonění se od linie strany nebo neplnění stanovených povinností. Dne 19. srpna
1948 schválil akční výbor na návrh komunistické strany
nového předsedu MNV Jana Konečného namísto rezignujícího Jana Mikulky. Ten odstoupil ze zdravotních důvodů.
Následně začal výbor prověřovat státní spolehlivost předním osobnostem vesnice: strážníkovi, faráři, učitelům obecné školy, náčelníkovi a vedoucím Sokola a jiným. Poté přišli
na řadu zaměstnanci v cukrovaru a řadoví členové Sokola.
Přestože KSČ totalizovala svou moc postupně, bezprostředně po únorových událostech bylo z veřejného života
Drahanovic odstraněno osm občanů. Jedním z takových
byla například Anna Záleská, která se přihlásila za protektorátu k německé národnosti a stala se, dle místního akčního
výboru, horlivou nacistkou. Pro nedostatek důkazů ji soud
osvobodil, avšak musela přistoupit k veřejné omluvě. Jejího
manžela odsoudil soud k pěti letům vězení. Akční výbor
nemohl strávit, že tato Němka pracovala v domácnosti a
starala se o svou matku, a požadoval, aby se zapojila do
prací v cihelně v Loučanech. Okresní akční výbor ale na
několikeré naléhání MAV nepřistoupil, což MAV považoval
za poškození autority a požadoval změnu, ta ale nepřišla. Na
okrese bylo místním akčním výborem požadováno mimo
jiné také pracovní zařazení Josefa Ševčíka, který se v hospodě vychloubal, že je na něho celý MAV krátký, protože on
má známosti na okresním a zemském národním výboru.
Možná ty vlivné známosti i měl, protože vyšel pravděpodobně bez trestu. Není ani uváděn jako vyřazený z veřejného života.
Z úřednictva cukrovaru tamní akční výbor v čele s panem
Suchým odstranil čtyři úředníky, kteří odešli „dočasně“ na
dovolenou, přičemž podnik přišel o svého jediného vysokoškolsky vzdělaného pracovníka Ing. Svátka. Zároveň byli
odvoláni všichni členové závodní rady. Zbylí pracovníci,
kteří se kdy nějak provinili, se museli podepsat pod prohlášení, že budou budovat lidově-demokratické zřízení. Očista
cukrovaru byla provedena do konce března 1948. Tamní
akční výbor tímto ztratil opodstatnění a dne 8. dubna téhož
roku zanikl. Své pravomoci přenesl na MNV. Všichni
pamětníci se shodují, že Alois Suchý, který provedl důkladné personální změny, svého vlivu využíval i v dalších letech
a v podstatě nadále určoval personální a patrně i veškerou
politiku v cukrovaru.
Vztah akčních výborů k církvím a náboženství v podstatě
demonstrovalo vyjádření církevního oddělení Ústředního
akčního výboru Národní fronty v srpnu 1948, že „zániku
náboženství (se má) napomáhat užitím všech prostředků,
které jsou po ruce“.
Není žádným tajemstvím, že na venkově, kde měla tradičně nejvyšší vliv církev, se většinou největším kritikem
režimu stával místní farář. Bylo tomu tak i v Drahanovicích,
kde každou neděli sloužil děkan Cyril Otčenášek, dle několika dokumentů MAV s negativním poměrem k vládě a
KSČ. Při děkovné slavnostní mši uspořádané při příležitosti
oslav výročí osvobození Československa dne 9. května
1948 odmítl děkan složit v kostele slavnostní slib věrnosti
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komunistické vládě. Výmluvou drahanovickému faráři
bylo, že by mu takový čin musel povolit arcibiskup a ten, že
dosud na dotaz neodpověděl. Tím samozřejmě proti sobě
poštval místní KSČ. Kromě názorů, které zdejší farář rozšiřoval, se pak MAV nelíbila ani jeho farní sbírka pro podporu
chudých. Pro upřesnění nelíbilo se především, že s touto
sbírkou mohl volně disponovat. Děkan Otčenášek se ještě
pokusil charitu zachránit snahou o vytvoření akčního výboru u samotné charity, jehož se sám chtěl stát předsedou.
MAV ale příliš průhledný plán odmítl. Od 1. dubna 1948
musely být vybrané peníze vždy další týden po sbírce odevzdávány na sociální komisi MNV. Nespokojenost KSČ
s drahanovickým farářem vyvrcholila jeho přeložením do
Slatinic, o němž rozhodl MNV 23. července 1948. Nový
farář Vladimír Seget, který byl do Drahanovic přeložen
z Jalubí u Uherského Hradiště i se svým starým otcem, se
pak již věnoval při kázání pouze duchovním otázkám a
politiku alespoň na veřejnosti vypustil.
Očista Sokola byla ve většině republiky provedena bezprostředně po Všesokolském sjezdu v Praze konaného 6.
července 1948 a razícího ostře protikomunistický tón.
Výbor dohlížející na Sokol dlouho vyčkával. Teprve 25.
října 1949 odeslal akční výbor v Drahanovicích čelním
představitelům místního Sokola dopis, v němž označuje
jejich chování jako nepřátelské vůči nastalé politické situaci
a vedoucí úloze KSČ v republice. Zároveň požadoval pravdivé vyjádření členů a přehodnocení politického postoje, po
němž mělo být vše odpuštěno. Po vyjádření tázaných
Sokolů, kteří vinu vždy odmítli, se ale neodpouštělo. Šest
členů bylo vyloučeno, sedm obdrželo půl roční, jedna členka roční čekací lhůtu a čtyři dostali přísnou důtku. Zvláště
obratně, leč zbytečně, se pak hájil starosta Sokolů Bohumil
Jakub, který byl obviněn, že zakazoval členům TJ nosit
odznaky KSČ a oni pak kvůli tomu opouštěli Sokol.
Poukázal na to, že takový případ byl jen jeden a to v době
předúnorové, kdy vládly čtyři státotvorné strany a on podle
směrnice dodržoval nadstranickost spolku. Navíc dotčený
dorostenec vystoupil a na tento případ poukázal až po převzetí moci komunisty. Akční výbor starostu Sokola obvinil i
v případě petice za navrácení státního občanství Ernstu
Balcaříkovi, petici podepsala jeho manželka. Bohumil
Jakub s tím ale neměl nic společného, jelikož se nikam nepodepsal. Obvinění přesto způsobilo nucený odchod jeho
osoby ze Sokola. Jeho osoba se prostě MAV nezamlouvala,
a tak nějaký důvod se prostě našel.
Dne 30. května 1948 se konaly první nesvobodné volby
již plně ovládané komunistickou stranou. Akční výbory
věnovaly této „demonstraci jednoty“ maximální pozornost a
z různých důvodů možnosti volit zbavily 18 občanů, především šlo o Němce. Tyto osoby musely také podepsat prohlášení o kladném vztahu k lidově demokratickému zřízení.
Volba mohla být dvojí: odevzdat svůj hlas jednotné kandidátce Národní fronty (ovládané komunisty), anebo vyjádřit
nesouhlas bílým lístkem. Druhou možnost v Drahanovicích
zvolilo 18 občanů, kteří za to také byli pranýřováni jak
v každotýdenní nedělní relaci vedené v Hanáčtině, tak, dle
hlasatele, i „pokrokovými“ lidmi v obci. Často pak docházelo ke křivým obviněním na základě nepravdivých pomluv.
V jedné relaci dokonce hlasatel navrhuje vyřešit vzájemné
obviňování žádostí, aby se „bílí lístkaři“, jak je nazývá,
přišli na obec sami přiznat a odůvodnili svou volbu. V případě nespokojenosti by pak dostali, o co by si požádali.
V pramenech není žádná zmínka o tom, že by někdo na tuto
výzvu reagoval. Patrně nespokojení tušili, že by byli nanejvýš odměněni nějakým trestem. Bylo by dobré zamyslet se
nad tím, kolik lidí do volební urny hodilo kandidátku
Národní fronty ze strachu a kolik jich tak učinilo s upřím-
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ností. Čísla se nikdy nedozvíme.
Akční výbor řešil i stížnosti obyvatel Drahanovic, například na nedostatek pracovní síly při skladování obilí do
cukrovarského skladu nebo na jednoho konkrétního zaměstnance Rolnického družstva Náměště na Hané, který se prý
choval sprostě k zaměstnancům drahanovického družstva.
MAV měl na starost i spoustu jiných činností. Kromě personálních změn organizoval brigády, kontroloval byty, zaštitoval předání do národní správy s následným přerozdělováním
až po rozdělení dříví na otop. Tak byla například zpětně
vyžádána lednička po Ernstu Balcaříkovi a předána drahanovické prodejně Budoucnost. MAV se podílel i na přerozdělování půdy. Bylo přerozděleno 39 ha ze zdejšího dvora
mezi jednotlivé rolníky, obec i jako stavební plochy občanům. Dle zákona z roku 1947 mohl stát zabrat nevyužitou
půdu. Toho využily MAV a MNV v případě velké zahrady
pana Dopity, jenž pracoval jako úředník v univerzitní
knihovně. Přestože neměl čas se o tuto zahradu starat, odmítal ji prodat, respektive se jí nechtěl vzdát za cenu navrhovanou domkaři. Na jeho úkor byly zvětšeny zahrady domů ve
čtvrti Chaloupky.
Jak se mění politické ovzduší, tak se odebírá nebo uděluje čestné občanství. O čestné občanství v Drahanovicích
přišli na naléhání MAV dva významní předúnoroví politici
národních socialistů. Jednalo se o doktora Petra Zenkla

Nádraží včera a dnes
Historickou fotografii nám věnoval p. Pavel Klapil, který v
roce 1953 jako student nádraží vyfotografoval. Od roku
1952 bydlela rodina Klapilova na drahanovickém nádraží,
otec František Klapil byl přednostou ("náčelníkem") železniční stanice Drahanovice. Po letech ho vystřídal pan
Trávníček, na něhož by se snad ještě někteří občané mohli
pamatovat.

(místopředseda vlády a předseda národních socialistů) a
doktora Prokopa Drtinu (ministr spravedlnosti). Odůvodněním bylo, že se svým chováním údajně snažili vehnat
Československo do bratrovražedného boje. Čestné občanství následně dne 23. listopadu 1948, opět na návrh MAV,
obdržel prezident Klement Gottwald.
Po omezení moci akčního výboru, jeho podřízení místnímu národnímu výboru a přejmenování na výbor národní
fronty si tato instituce udržela svůj vliv na život občanů.
Často psala pro jiné úřady a pracoviště tolik žádané posudky
na občany a vedla evidenci obyvatel obce. MNV mnohdy
mluvil obyvatelům obce do jejich ryze osobních věcí. Tak
například v roce 1956 zakázal hostinským v obci nalévat
panu Chlupatému, který se musel za své problémy s alkoholem před plénem národního výboru omluvit a slíbit nápravu.
Je potřeba si uvědomit, že v Drahanovicích proběhla padesátá léta oproti některým jiným vesnicím relativně v poklidu. Jediným občanem, kterého režim uvěznil z politických
důvodů, byl Vilém Pelc. Zdejší hostinský vyfasoval dva
roky v uranovém dole Jáchymově. Bohužel se mi nepodařilo ze sledovaných pramenů zjistit, za co přesně byl potrestán. Žádné jiné tresty odnětí svobody nejsou z Drahanovic
známy.
Mgr. Roman Paulo
Zastupitel obce Drahanovice

Radek MRÁČEK
IČO: 06440410

TÉMĚŘ COKOLIV
MINIBAGREM

(zemní práce, odvoz/dovoz materiálu...)

777 255 124
Slatinky 16
...a toto je současná podoba Drahanovického nádraží

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní...). Můžete
volat, prozvonit (zavolám zpět), případně sms
nebo email. 704404825, strapec1@email.cz

HLEDÁM KE KOUPI BYT
Platba hotovostí z prodaného domu. Tel: 604 608 790

Hledáme dům nebo chalupu.
Jsme mladí a chceme se osamostatnit. 732 715 267
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Z činnosti TJ SOKOL Drahanovice
Závěr roku 2019 a začátek letošního
byl pro naši TJ úspěšný. Již po několikáté jsme se setkali s našimi seniory na
sýpce v Ludéřově. Zde bych chtěl
poděkovat členům spolku „U nás“,
kteří nám pomohli s přípravou malého
občerstvení a vytvoření příjemné atmosféry. Setkání, které původně bylo pro
seniorky, které chodí do “cvičení“,
jsme rozšířili na všechny členy v seniorském věku. Akce se tentokrát zúčastnilo 16 seniorek a seniorů. Po krátkém seznámení s činností v uplynulém
roce se rozproudila diskuse jak směrem k vedení tak i mezi sebou. V podvečer se také tradičně sešel na stejném
místě i celý výbor TJ.
25. ledna byla svolána Valná hromada, tentokrát na sále Hospody u Černé
věže, protože jsme čekali více účastníků VH. Skutečně jsme udělali dobře,
bylo nás skoro 50. V úvodu jsme zhodnotili uplynulý rok a vytýčili jsme
hlavní úkoly na rok 2020. Vedoucí a
trenéři podali zprávy o sportovních
výsledcích. Pan T.Tisoň za muže, J.
Nakládal za dorost, M. Kryl za přípravku. O této činnosti jsem vás informoval
v prosincovém čísle Zpravodaje. Karel
Švancara seznámil přítomné s údržbou
a zlepšováním prostředí v našem areálu. V roce 2019 jsme získali dotace na
investiční činnost od KÚ OK a Obce
Drahanovice. Část byla použita v roce
2019 na vybudování retenční nádrže a
část převedena na investiční akce
v roce 2020. Po diskuzi, kde padla
spousta podnětů k naší činnosti, následovala volná diskuse s občerstvením.
14. února jsme pořádali tradiční sokolský ples také na sále Hospody u Černé
věže. Tentokrát byla účast velmi dobrá
a velmi dobrá byla i atmosféra. Na
plese vystoupila s velkým úspěchem
Aneta Čadová, POLE DANCE – tanec
u tyče. Velmi dobrá účast byla i následující odpoledne na dětském karnevale, který jsme spolupořádali s obcí
Drahanovice.

Bohužel to byla zatím poslední
akce. Veškeré soutěže i brigády zrušila
pandemie koronaviru Covid 19.
Nevíme jak dlouho potrvá než se vše
vrátí do normálu, ale s dohráním soutěží moc nepočítáme. Jedna akce přesto

probíhá a to je přístavba sociálního
zařízení. Stavbu realizuje odborná
stavební firma.
Mgr. Jaromír Ostrý
předseda TJ

Ze setkání seniorů na sýpce v Ludéřově

Dětský karneval

Vážení spoluobčané,
každoročně se v průběhu jara a léta setkáváme s vyšší aktivitou nebezpečného
hmyzu. Zásahová jednotka SDH Ludéřov patří mezi předurčené jednotky, které
jsou vybavené k likvidaci tohoto hmyzu a již řadu let tuto činnost vykonává na
celém území obce Drahanovice. Při zjištění výskytu včelích rojů, vos nebo sršňů
v okolí vašich domů, chat, dvorů nebo tam, kde vás nebezpečný hmyz může ohrožovat, nevolejte profesionální hasiče, ale přímo nás.

Kontakt: Navrátil Lukáš, velitel JSDH Ludéřov
tel: 737 944 839
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UHLÍ, BRIKETY, DŘÍVÍ

Duben 2020

VOLEJTE ZDARMA

800 22 44 66

!! Uhlí skladováno v hale !!
Dovezeme 10kg i celé auto.
vlastní autodoprava
zapůjčení kontejneru, vozíku
tříděné černé a hnědé uhlí
uhlené brikety, koks
dřevěné brikety
palivové dříví

CERTIFIKOVANÝ SKLAD

VOLEJTE ZDARMA

NÁMĚŠT NA HANÉ

800 22 44 66

Kobléžkê, kery vêhrálê v drahanovskym kláni Bôchtafesta
7 dkg másla,
7 dkg mletého cukru
6 žloutků
½ lžičky soli
28 dkg hladké mouky
5 dkg droždí
¼ l mléka
a ještě 28 dkg hladké mouky
Postup:
Máslo, žloutky a cukr mícháme do pěny, pak přidáme
foto: Petr Šimůnek
prvních 28 dkg hladké mouky. Z droždí a mléka uděláme kvásek a přidáme druhých 28 dkg hladké mouky.
Po vykynutí kvásku smícháme s prvním vyšlehaným těstem. Dobře se musí nechat vykynout!!
Vykynuté těsto rozválíme na plát a vykrájíme kolečka. Smažíme ve větším množství oleje.
Zdobíme povidly a šlehačkou.

