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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny, řekl bych,
pořád v nelehké době. Ale zároveň
konstatuji, že se snad už vše, po rozvolňování vládních opatření, začíná
vracet k normálu.
Na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo obce Drahanovice schválilo
rozpočet na rok 2020. Rozpočet je jak
na straně příjmů, tak i na straně výdajů
na částce 57.394.000,-Kč. Na straně
příjmů je samozřejmě pociťován výpadek daňových příjmů vzhledem ke
koronavirové pandemii.
Dle predikce by měl činit výpadek
daňových příjmů pro naši obec v letošním roce 6.600.000,- Kč! Ale kdo je
připraven, není překvapen. Podařilo se
nám totiž získat dotaci od Ministerstva
financí ve výši 3.246.939,- Kč na akci:
„Základní škola – oprava střechy a

krovu“. Nutno dodat, že tuto dotaci
bychom vzhledem ke koronavirové
pandemii a navýšení alokace dotačního
titulu nezískali. Dále jsme uspěli při
žádosti o dotaci ve výši 1.321.240,- Kč
na projekt: „Obnova školní sportovní
plochy v obci Drahanovice“. Jedná se o
vybudování tartanové dráhy s doskočištěm na drahanovickém hřišti pro
potřeby ZŠ Drahanovice. Spolu s kompenzačním bonusem, který má činit
1.200,- Kč na obyvatele, si dovolím
napsat, že splníme všechny povinnosti
a závazky, vyplývající z odsouhlaseného rozpočtu obce Drahanovice na rok
2020.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na boji proti šíření koronavirové
pandemie. Krizový štáb obce se sešel
celkem desetkrát a včetně našich tří
zásahových jednotek přispěl významnou měrou tak, že obec v nouzovém

stavu fungovala jako za běžného režimu. Ještě jednou všem moc děkuji.
Největší současná investiční akce
obce - rekonstrukce domu č.p.119
v Drahanovicích na dům sociálního
bydlení je ukončena. Nyní se začne vše
připravovat ke kolaudačnímu řízení.
Dobrou zprávou je, že rekonstrukce
proběhla na základě odsouhlaseného
harmonogramu stavby a bez víceprací
za vysoutěženou částku 15.052.780,58
Kč. Samostatný článek v tomto zpravodaji se věnuje budoucím nájemníkům domu sociálního bydlení v Drahanovicích.
Jaké máme další plány pro následující období, shrnu stručně v těchto
bodech:
- probíhá zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vodovodu v Chaloupkách v Drahanovicích,
- ve fázi dokončení je projektová

Nová tvář domu č. 119 - sociální bydlení
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dokumentace na rekonstrukci zázemí
pro pracovníky údržby obce v Drahanovicích na Rybníčku,
- řešíme projektovou dokumentaci na
rekonstrukci hasičské zbrojnice ve
Střížově a úpravu obecního skladu
v Ludéřově na garáž pro zásahové
vozidlo JSDH Ludéřov,
- společně bude řešeno vybudování
nové vodovodní přípojky v Mateřské
školce v Drahanovicích s rekonstrukcí
vodovodního řadu v Chaloupkách,
- probíhá zpracování projektové
dokumentace na vybudování veřejného osvětlení na naší cyklostezce mezi
Drahanovicemi a Střížovem,
- řešíme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci havarijního
stavu rybníčku v Ludéřově,
- probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci zázemí kulturního domu ve Střížově a studie na
kulturní centrum v Drahanovicích v lokalitě Za kapličkou,
- dokončena je příprava projektu
k územnímu rozhodnutí na akci „Lhota
pod Kosířem- stoková síť“,
- řešíme změnu územního plánu obce
Drahanovice č. 3, která spočívá v zahrnutí vrtů HV 12 nad Lhotou a HVD 4
nad Ludéřovem a lokality na rybníčku
v Drahanovicích do technické infrastruktury, která nám umožní napojit
oba vrty do vodovodního řadu a vybudovat v lokalitě na Rybníčku v Dra-

hanovicích sběrový dvůr,
- ve fázi realizace stavby je již dříve
zmíněná rekonstrukce střechy a krovu
na Základní škole v Drahanovicích.
Financování opravy je zajištěno díky
získané dotaci od Ministerstva financí
ve výši 90% z uznatelných nákladů.
- na začátku srpna 2020 jsme vysoutěžili firmu na rekonstrukci a vybudování nového oddělení v Mateřské školce v Ludéřově za částku 2.400.000,Kč. Rekonstrukce je financována pouze z rozpočtu obce, v současné době na
tyto úpravy nejsou vypsány žádné
dotace,
- vysoutěžili jsme dodavatele na
dopravní automobil pro zásahovou
jednotku ze Střížova. Termín dodání
včetně veškerého vybavení je do konce
listopadu 2020. Z celkové částky
1.200.000,- Kč obec Drahanovice
obdržela dotaci 100.000,- Kč od
Olomouckého kraje a dalších
450.000,- Kč obdrží od Generálního
ředitelství HZS ČR,
- připravujeme výběrové řízení na
dodavatele stavby, která se bude realizovat vedle fotbalového hřiště v Drahanovicích a to vybudováním tartanové dráhy s doskočištěm. Primárně tento
objekt budou využívat žáci naší Základní školy. V tomto případě se
povedlo získat dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 70% z uznatelných nákladů.

S policií ČR jsme museli řešit jednu
nepříjemnou situaci na naší ČOV
Drahanovice a to krádež venkovního
oplocení. Bohužel naše ČOVka měla
elektronicky zabezpečenou pouze
vlastní budovu! Tato chyba již byla
napravena. Celý venkovní perimetr již
hlídá bezpečnostní kamerový systém.
Stále máme přislíbeno od náměstka
hejtmana Olomouckého kraje pro
dopravu Ing. Jana Zahradníčka, že by
se měla v roce 2021 rekonstruovat
krajská komunikace č. 44812 a č.
44813 v Drahanovicích. Obec Drahanovice současně s touto rekonstrukcí
vybuduje chodníky (celá Lázinka + od
potoka, kolem Černé věže, Základní
školy, až ke hřbitovu). Ve fázi přípravy
je též vybudování chodníků v Ludéřově kolem komunikace II/448 od
Kulturního domu k MŠ a od pomníku
padlých po konec obce směr Laškov.
Vážení spoluobčané, dovolím si Vás
všechny pozvat 30. srpna 2020 do
areálu Černé věže. Zde proběhne,
pokud nám to dovolí počasí a vládní
opatření proti šíření koronaviru, již
XVII. ročník Setkání seniorů. Vystoupí
zpěvák Pavel Vítek.
Závěrem Vám všem přeji krásné a
hlavně klidné prožití zbytku léta, školákům úspěšný vstup do nového školního roku. Hlavně vám všem přeji
hodně štěstí a pevné zdraví.

Pohled do dvora domu č. 119 s čerstvě vysazenou zelení

Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

•
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Z činnosti rady Obce Drahanovice
duben 2020 – červenec 2020
Vážení spoluobčané,
v období od jarního vydání obecního zpravodaje se rada
obce Drahanovice sešla celkem 17x (5x v dubnu, 4x
v květnu, 4x v červnu a 4x v červenci).
Na těchto jednáních rada obce Drahanovice řešila a schválila:

• 7 žádostí o pronájem KD Ludéřov,
• 1 žádost o pronájem KD Střížov,
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Střížov,WC, domečku
a prostor za KD Střížov,
• 1 žádost o bezplatný pronájem domečku za KD Střížov,
• 4 žádostí o drobné finanční příspěvky,
• 20 nabídek na drobné práce a dodávky,
• 2 nabídky na drobné projekční práce,
• 1 nabídku na technický dozor investora na stavbě,
• 3 nabídky na koordinátora BOZP na staveništi,
• 2 nabídky na zpracování a podání žádostí o dotace,
• 4 nabídky na administraci výběrových řízení,
• 6 žádostí o zařazení do pořadníku o byt v domě sociálního bydlení Drahanovice č.p. 119,
• 2 žádosti o vyjádření k vodovodním přípojkám v Drahanovicích a ve Střížově,
• 1 žádost o vyjádření k realizaci vrtané studny v Drahanovicích,
• 1 žádost o změnu funkčního využití území - p.č. 972/5
v k.ú. Ludéřov,
• 3 žádosti o vyjádření k novostavbě RD s garáží a přístavbám RD v Drahanovicích,
• 1 žádost o povolení opravy vjezdu před domem v Drahanovicích,
• 1 žádost o vyjádření souhlasu k záměru stavby vstupní
brány před bývalou čerpací stanicí LPG,
• 1 žádost o vyjádření k odstranění stavby rodinného domu
v Kníničkách,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o výpomoc u
oprav na školních budovách v době prázdnin,
• žádost Římskokatolické farnosti Drahanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Drahanovice ve výši 700.000,Kč v roce 2020 na rekonstrukci 2.etapy opravy střechy kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích,
• žádost firmy Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.
o vyjádření k úplné uzavírce sil. III/4489 v obci Ludéřov a
k objízdné trase po silnici II/448 Drahanovice - Ludéřov,
• žádost o spolupráci se zajištěním hladkého a bezpečného
přejezdu obcí v rámci cyklistického závodu Czech Tour
2020 - 2. etapa 7.8. 2020,
• 1 dodatek k smlouvě o nájmu obecního bytu,
• harmonogram sběru nebezpečného a velkoobjemového
odpadu včetně navržených služeb,
• nájemné v domě sociálního bydlení Drahanovice č.p. 119
ve výši 52,-Kč/1m2/měsíc,
• darovací smlouvu mezi Statutárním městem Olomouc a
obcí Drahanovice ve věci bezúplatného převodu 70 ks respirátorů KN 95,
• darovací smlouvu mezi Obcí Drahanovice a obcí
Těšetice na bezplatný převod 4 ks nádob (zvonů) na sklo,
• kompletní úhradu za výměnu elektrorozvaděče ve vstupní chodbě objektu č.p. 10 ve Lhotě pod Kosířem,
• kupní smlouvu mezi Obcí Těšetice, Těšetice 75, 783 46 a
Obcí Drahanovice ve věci koupě 4 ks zelených zvonů a 2 ks
bílých zvonů na sklo,
• kupní smlouvu na pořízení radiostanice vozidlové
Motorola vč. antény a konektoru do hasičského auta JSDH
Střížov,

Strana 3

• kupní smlouvu o koupi 1 ks radiostanice MOTOROLA
GM360 VHF na pořízení radiostanice do dopravního automobilu Opel Vivaro pro JSDH Ludéřov,
• kupní smlouvu na variabilní ruční vyprošťovací nástroj
pro potřeby JSDH Střížov,
• vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa dle § 25
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• 1 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby,
• 1 smlouvu o zřízení věcného břemene -služebnosti
• Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
VVN a VN a NN firmy ČEZ ESCO,a.s., na roky 2021a 2022
- smlouva č.1295228119 ..... cena 1.560,-Kč/MWh, smlouva č. 1295228138 ..... cena 1.540,-Kč/MWh.
• smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace potřebné
k podání žádosti a vypracování žádosti o dotaci v rámci
OPŽP - 3.1. - Prevence vzniku odpadů (výzva č. 122),
k projektu Podpora domácího kompostování v obci
Drahanovice mezi obcí Drahanovice a DLC engineering,
• 2 příkazní smlouvy na dotační management projektu a na
zajištění a administraci zadávacího řízení na akci "Podpora
domácího kompostování v obci Drahanovice“ mezi Obcí
Drahanovice a BlueFort s.r.o.,
• výzvu k podání nabídky na akci "014D24100 0469
Drahanovice-Dopravní automobil pro JSDH Střížov",
• výzvu k podání nabídky na akci" Mateřská škola Ludéřov
- vytvoření nového oddělení včetně zázemí",
• výzvu k podání nabídky na technický dozor investora na
stavbu "Drahanovice-základní škola, oprava střechy a krovu
• oslovené firmy do výběrového řízení na akci "Mateřská
škola Ludéřov-Vytvoření nového oddělení včetně zázemí",
termín podání nabídek a termín realizace akce,
• dodavatele na akci "Výměna garážových vrat v hasičské
zbrojnici v Drahanovicích“. Nejvýhodnější nabídku podala
firma Zednictví Rudolf Švec,
• dodavatele veřejné zakázky "014D24100 0469
Drahanovice-Dopravní automobil pro JSDH Střížov", firmu
MOTO-TRUCK CZ s.r.o,
• odvolání souhlasu s umístěním RD na pozemku p.č.
597/155 a 597/156 v k.ú. Drahanovice, s vybudováním
přístupového chodníku k rodinnému domu a s připojením na
obecní kanalizaci v rozsahu PD Transformace Nové ZámkyDrahanovice,
• objednání archeologického dohledu pro akci "ZŠ
Drahanovice - vybudování venkovní učebny, p.č. 48 v k.ú.
Drahanovice,
• odkup zametače zn. Agrometal KM-M 1250 UZ k traktorku VIVID od obce Staré město za cenu 45.000,-Kč,
• 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
obce Drahanovice,
• úlevu z pronájmu nebytových prostor (obchody, hospody,
kadeřnictví, pedikúra, praktický lékař, dětský lékař, zubař)
vzhledem k nouzovému stavu v ČR za měsíce březen a
duben 2020,
• pořízení chladící vitríny Beko WSA 24000 do Galerie u
Kalicha v Drahanovicích,
• pořízení 4 ks postřikovačů SOLO 473 D pro zásahové
jednotky na dezinfekci veřejných prostor a pro účely údržby
obce Drahanovice,
• pořízení generátoru ozónu pro dezinfekci obecních
prostor a prostor ZŠ Drahanovice, MŠ Drahanovice a MŠ
Ludéřov,
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• koupi 1000 l dezinfekčního přípravku AntiCovid-19 od
firmy Čepro a.s. pro občany obce Drahanovice a pro dezinfekci veřejných prostor v ceně 23.900,- Kč bez DPH,
• směnu pozemků p.č. 309/158, 309/156 a 309/154 v k.ú.
Lhota pod Kosířem o celkové výměře 3247 m2 , vlastník Ing.
Drahomír Tobiáš za část pozemku p.č. 309/16 v k.ú. Lhota
pod Kosířem o výměře 3247 m2, kterou vlastní obec
Drahanovice,
• veřejnoprávní smlouvy č. 2020/03083/OKH/DSM, č.
2020/03084/OKH/DSM a č. 2020/03085/OKH/DSM o
poskytnutí dotace z rozpočtu olomouckého kraje z dotačního programu "Program na podporu JSDH", dotační titul č. 1
- Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí olomouckého kraje 2020 na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení JSDH Drahanovice, JSDH Střížov
a JSDH Ludéřov ve výši celkem 150.800,-Kč,
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
olomouckého kraje z dotačního programu Památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2020 pro dotační titul Obnova
staveb drobné architektury místního významu na Obnovu
sochy sv. Jana Nepomuckého ve Střížově ve výši 50.000,Kč,
• vítěze výběrového řízení na TDI stavby "Drahanovice
základní škola-oprava střechy a krovu" firmu GIBL stavby
s.r.o.,
• vyřešení využívání pozemku p.č. 876/1 v k.ú. Ludéřov
v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Ludéřov,
• hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Drahanovice za rok 2019
ve výši 57.332,88 Kč,
• odpisový plán ZŠ a MŠ Drahanovice za rok 2020,
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Drahanovice za rok 2019,
• zrušení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
"Mateřská škola Ludéřov-vytvoření nového oddělení včetně
zázemí" z důvodu nepodání žádné nabídky oslovených
stavebních firem,
• zhotovení přeložky sdělovacích kabelů v Ludéřově firmou CETIN a.s. v rámci akce "Chodník u silnice II/448
Ludéřov, úsek I, v celkové částce 30.000,-Kč.
Rada obce Drahanovice souhlasila:
• s převodem financí z rezervního fondu do investičního
fondu školy ZŠ a MŠ Drahanovice v částce 200.000,-Kč,
• s čerpáním z investičního fondu školy z důvodu výměny
stávajících dvou dveří vedoucích na zahradu MŠ Ludéřov,
• s pořádáním zkoušek z norování dne 27.6.2020 na umělé
noře v areálu chaty "U Svatopluka" v Ludéřově,
• s použitím pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Ludéřov pro provádění demoličních prací RD v Kníničkách,
• s oznámením České pošty s.p., o trvalé změně hodin pro
veřejnost provozovny 783 43 Drahanovice od 1.8.2020,
• s oslovenými uchazeči, termínem podání nabídek a s
termínem otevírání obálek na veřejnou zakázku
"014D24100 0469 Drahanovice-Dopravní automobil pro
JSDH Střížov",
• s oslovenými uchazeči, termínem podání nabídek a s
termínem otevírání obálek na veřejnou zakázku " Mateřská
škola Ludéřov - vytvoření nového oddělení včetně zázemí,
• s oslovenými uchazeči a s termínem podání nabídek na
technický dozor investora na stavbu "Drahanovice-základní
škola, oprava střechy a krovu",
• s realizací projektu WiFi4EU
• s vystavením splátkového kalendáře na zaplacení částky
ve výši 17.800,-Kč za výměnu elektrorozvaděče ve vstupní
chodbě objektu č.p. 10 ve Lhotě pod Kosířem,
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• s možností napojení domů č.p. 226 a č.p. 252 v Drahanovicích na vodovod obce Drahanovice za předpokladu
napojení posilovacího vrtu HV 12 v k.ú. Lhota pod Kosířem
do vodovodního systému.
Rada obce Drahanovice zamítla:
• 3 žádosti o finanční příspěvek od obce Drahanovice,
• smlouvu o právu chůze a jízdy přes pozemek a užívání
studny na pozemku p.č. 368 v k.ú. Lhota pod Kosířem mezi
Obcí Drahanovice a firmou Schody-Pilous, s.r.o.,
• 1 žádost o poskytnutí kopie dopisu o odmítnutí prodat
obci pozemek v Ludéřově dle zákona č. 106/1999 Sb. o
poskytnutí informací z důvodu neexistence dopisu,
• 1 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na přístavbu RD v Drahanovicích z důvodu chybějící potřebné
projektové dokumentace,
• nabídku na publikaci obec Drahanovice v křížovkách.
Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• anonymní dopis občana Drahanovic s podezřením na
týrání psa,
• darovací smlouvu mezi Statutárním městem Olomouc a
obcí Drahanovice na bezúplatný převod 50 ks respirátorů
FFP2, 50 ks rukavic a 5 l dezinfekčního roztoku,
• informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadu, který obec Drahanovice v roce 2019 vytřídila a předala
k využití,
• návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kosířsko za rok
2019,
• 6 žádostí o změnu Územního plánu obce Drahanovice,
• sdělení Olomouckého kraje o přidělení dotace ve výši
100.000,-Kč na nákup dopravního automobilu pro JSDH
Střížov,
• sdělení Olomouckého kraje k žádostem o poskytnutí
dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 pro JSDH Drahanovice, JSDH
Ludéřov a JSDH Střížov,
• sdělení Olomouckého kraje k žádosti o poskytnutí dotace
z programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce
2020 na akci - XVII. setkání seniorů u Černé věže v Drahanovicích. Žádosti nebylo vyhověno.
• sdělení Olomouckého kraje k žádosti o poskytnutí dotace
z programu památkové péče v Olomouckém kraji 2020 na
obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Střížově ve výši
50.000,-Kč,
• ohlášení upozornění o slovním útoku sousedů v Drahanovicích,
• 1 žádost o pronájem obecního bytu a zařadila tuto žádost
do pořadníku o nájem bytů v domě sociálního bydlení
Drahanovice č.p. 119,
• oznámení o úplné uzavírce silnice II/448 Těšetice -Ústín
(4.5.2020-14.9.2020),
• oznámení o provozování sportovního rybolovu na
Mlýnském rybníku v Drahanovicích,
• oznámení o zrušení letošního ročníku slaňování rozhledny na Velkém Kosíři,
• oznámení o vybrání žádosti obce Drahanovice k financování v rámci akce WiFi4EU Call 4,
• oznámení o uzavírce silnice "III/36630 Pěnčín-Přemyslovice" v termínu od 20.7. 2020 do 2.11.2020,
• oznámení o schváleném výlukovém jízdním řádu linky
780439 v důsledku úplné uzavírky silnice III/36630 PěnčínPřemyslovice v době od 20.7.2020 do 2.11.2020,
• petici občanů Drahanovic - nesouhlas se zvýšením hluku
v okolí nádraží v Drahanovicích,
• plánované přerušení dodávky elektřiny v Ludéřově dne
29.5.2020,
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• povinnost komunálních politiků dle zákona o střetu
zájmů provést průběžné oznámení k 30.6.2020,
• výzvu Koordinátora integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje k připomínkování jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2020-2021,
• výsledek otevírání obálek druhého výběrového řízení na
akci "Mateřská škola Ludéřov-vytvoření nového oddělení
včetně zázemí". Byly podány celkem 2 nabídky. Nejnižší
nabídkovou cenu podala firma K-stav, stavební a.s. ve výši
1.992.022,75 Kč bez DPH, 2.410.347,53 Kč vč. DPH,
• záznam prověrky BOZP konané ve všech objektech školy
- Základní školy Drahanovice č.p. 44, Mateřské školy a
školní jídelny Drahanovice č.p. 46 a Mateřské školy
Ludéřov č.p. 78,
• změnu rozpisu č. 1/2020, 2/2020 a 3 /2020,
• výroční zprávu Společnosti pro ranou péči, z.s. za rok
2019.
Rada obce Drahanovice doporučila:
• převést hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Drahanovice ve
výši 57.332,88 Kč do rezervního fondu.
Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• směnu pozemků p.č. 309/158, 309/156 a 309/154v k.ú.
Lhota pod Kosířem o celkové výměře 3247 m2 , vlastník Ing.
Drahomír Tobiáš, za část pozemku p.č. 309/16 v k.ú. Lhota
pod Kosířem o výměře 3247 m2, kterou vlastní obec
Drahanovice,
• odkup 11/60 pozemků p.č. 394/30 - orná půda, p.č. 817/5
-ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 464/5 - ovocný sad,
p.č. 512/78 - orná půda, p.č.571/81 - orná půda a p.č. 573/61
- orná půda - vše v k.ú. Drahanovice, za cenu 28,-Kč/m2 od
Dariny Kučerákové,
• schválit dotaci ve výši 700.000,-Kč z rozpočtu obce
Drahanovice na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci
2.etapy opravy střechy kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích v roce 2020.
Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce:
• podpisem darovací smlouvy mezi Statutárním městem
Olomouc a obcí Drahanovice ve věci bezúplatného převodu
70 ks respirátorů KN 95,

Strana 5

• podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Těšetice a Obcí
Drahanovice ve věci koupě 4 ks zelených zvonů a 2 ks
bílých zvonů na sklo,
• k následnému sjednání nápravy učiněním nezbytných
kroků ve vztaku ke KIDSOKu a dopravci - Českým dráhám
ve věci petice občanů Drahanovic se zvýšením hluku v okolí
nádraží v Drahanovicích,
• podpisem Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN a NN firmy ČEZ ESCO, a.s na roky
2021 a 2022,
• podpisem smlouvy o dílo na "Ozdravná protiradonová
opatření v MŠ Ludéřov s firmou OSA STERA spol. s r.o.,
• podpisem smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace
potřebné k podání žádosti a vypracování žádosti o dotaci
v rámci OPŽP - 3.1. - Prevence vzniku odpadů (výzva č.
122), k projektu Podpora domácího kompostování v obci
Drahanovice,
• podpisem 2 příkazních smluv na dotační management
projektu a na zajištění a administraci zadávacího řízení na
akci "Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice,
• podpisem grantové dohody na projekt WiFi4EU Call 4,
• podpisem veřejnoprávních smluv č. 2020/03083/OKH/DSM, 2020/03084/OKH/DSM č. 2020/03085/OKH/DSM o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
z dotačního programu "Program na podporu JSDH" na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
Drahanovice, JSDH Střížov a JSDH Ludéřov,
• podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu
Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020 pro dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu na Obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Střížově,
• provedením místního šetření k objasnění podezření na
týrání psa,
• vyřešením sousedských vztahů
• podpisem dodatku k nájemní smlouvě bytu v Drahanovicích.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

jsme v rámci projektu o vodě navštívili ČOV Drahanovice a
připomenuli si, jak je důležité šetřit vodou.
Jako každý rok jsme se přihlásili do projektu „Záložka do
Tak nám ty prázdniny zase končí a my se s obavami dívá- knihy spojuje školy“. Děti vytvořily 100 záložek a poslaly je
me na nadcházející školní rok 2020/21. Bude takový jako dětem do slovenské školy, tentokrát do Bratislavy. Také žáci
ten loňský?
z této slovenské školy poslali záložky našim dětem.
Vloni jsme byli připraveni tak jako vždy. V září jsme
Děti nacvičovaly na vánoční besídku s názvem „A pořád
přivítali 9 prvňáčků, kteří dychtivě očekávali, co nového se něco děje“. Zúčastnili jsme se projektového dne
zažijí. A ti starší školáci se snažili naskočit po prázdninách „Vánoce na Sýpce“, těšili se na Vánoce a poslední den ve
do režimu brzkého vstávání, pravidelného učení, plnění škole v roce 2019 jsme si užili. Nechybělo ani zpívání koled
úkolů. Aby to nebyl takový šok, vyrazili jsme se staršími na schodech.
dětmi do lesa na cvičení v přírodě. 1. a 2. třída se účastnila
Na začátku nového roku 2020 si lidé zpravidla dávají
každoročního výšlapu „S dráčkem na Kosíř“ pořádané předsevzetí, co zlepšit, změnit. I letos v lednu si mnoho
Mikroregionem Kosířsko.
z nás kladlo otázku. Co nám nový rok přinese?
Každoročně si mohou děti zpestřit školní docházku všech
Prvňáčci na konci ledna dostali své první známky na
ročníků v kroužcích. Tento školní rok měli opravdu na výpisu vysvědčení. Ti starší tuto zkušenost již měli. Všichni
výběr. Nabídli jsme dětem 4 kroužky – sportovní hry, pohy- si mohli týden odpočinout od školy na jarních prázdninách,
bové hry, taneční kroužek a výtvarný kroužek. Také k nám které letos byly pro náš okres hned první týden v únoru.
jezdili lektoři a vedli keramický kroužek, florbal, gymnastiHned v 2. pololetí po prázdninách začali žáci 1. – 4. třídy
ku a tanec s Andy a věda nás baví. Velmi oblíbené jsou mažo- jezdit na plavání. Tentokrát jsme se rozhodli pro změnu a
retky, které nacvičují své sestavy v naší tělocvičně.
využili nabídku jezdit do moderního Aplikačního centra
Mnoho let pracuje na naší škole pobočka ZUŠ Litovel. Baluo v Olomouci.
Paní učitelka Jiřina Janečková vede výuku ve hře na klavír
Po návratu z prázdnin, začali všichni žáci pilovat přednes
či flétnu a pomáhá s přípravou hudebních vystoupení.
básniček na školní kolo recitační soutěže, která proběhla
Dětem se povedlo naskočit do školního roku. V říjnu 5.3.2020.

Jaký byl školní rok 2019/2020
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Co nám koronavirus vzal:
• Velikonoční tvoření, nácvik a vystoupení na Dni matek,
výlet 1. a 2. třídy do Pevnosti poznání v Olomouci, výlet 3. –
5. třídy do Prahy, mezinárodní soutěž Matematický Klokan,
atletický trojboj se ZŠ Náměšť na Hané a ZŠ Loučany,
kroužky ve škole, plavecký výcvik, pohyb po škole, v jídelně, tělocvičnu a tělocvik, sociální kontakt, vyhlášení nejlepších žáků.

Účastníci recitační soutěže
10. 3. 2020 Bezpečností rada státu rozhodla o uzavření
základních škol s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání.
Mysleli jsme si, že to bude 14 dní, maximálně měsíc.
Netušil nikdo, že doma budeme 10 týdnů!!
Pro děti 1. stupně se zavřela škola až do 25.5.2020…
Jak jsme fungovali a vzdělávali děti „na dálku“, tedy
distanční výukou jsem informovala v dubnovém zpravodaji.
Zpočátku to bylo náročné, později jsme si my učitelky i děti,
rodiče zvykli.
Pro nástup do školy v květnu vše bylo s pomocí obce a
hasičů připraveno, vydesinfikováno, doprava dojíždějících
žáků zajištěna. Jen se musela dodržovat nařízení vlády. Také
se musela skloubit distanční výuka žáků zůstávajících doma
s prezenční výukou dětí ve škole.
Z celkových 57 dětí se prezenční výuky zúčastnilo 43.
I družina fungovala tak napůl ve dvou odděleních. Pro děti
jsme uspořádali oblíbený orientační závod, cvičení v přírodě, focení tříd, 4. třída absolvovala cyklistickou soutěž a
výlet do pizzerie v Náměšti na Hané, páťáci si udělali cyklovýjezd na zmrzlinu do Ústína.

Co nám koronavirus dal:
• Myslet na své zdraví, být obezřetný, neodkládat práci,
rozhodnutí, protože nevím, jak se situace vyvine, pravidelně
sledovat stránky školy www.skoladrahanovice.cz, kde byly
veškeré informace pro rodiče, úkoly pro děti, dodržovat
pravidla, hygienu, spoléhat se na sebe, pomoc rodičů, samostatnost, těšit se i na školu!, na kamarády!, těšit se z maličkostí, uvědomit si opakování karantény, roušku…
My, učitelky jsme si potvrdily, jak je dobré, když rodiče
spolupracují se školou, jak je pomoc rodičů dětem důležitá,
jak těžké a náročné je učení na dálku, jak potěší dětské
pozdravy, vzkazy, fotky přes emaily, jak je vesnická malá
škola schopna zvládat i tuto krizovou situaci bez problémů
(oproti přeplněným třídám ve velkých školách), jak je důležité se vždy domluvit, pochopit jeden druhého…
Tak jaký byl ten školní rok 2019/2020?
Byl jiný, neočekávaný, šokující, překotný, ale zvládli
jsme to všichni. Za to patří i velké díky dětem, rodičům,
obecnímu úřadu, hasičům, zkrátka všem, kdo se podíleli na
jeho zvládnutí.
Co přinese nový školní rok 2020/2021?
K 1. 9. 2020 nastoupí do 1. třídy 16 malých školáčků.
Celkový počet dětí bude 67, což je o 10 více než loni. Pokud
si vezmeme to dobré z minulého školního roku, zvládneme
to zase.
Doufejme, že žádné katastrofické scénáře nás nečekají.
Těšme se opravdu z maličkostí, krásných okamžiků a
nenechme strach a stres, aby nás přemohl.
Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Drahanovice
Mgr. Iva Psotová

Z orientačního závodu
S určitým omezením jsme se dostali až na konec školního
roku. Zde jsme se rozloučili s páťáky, kteří odcházejí po
prázdninách na 2. stupeň. Každý žák i žákyně dostali od
obce batůžek na cestu a flash disk od školy.
Školní rok byl ukončen k 26.6.2020, z důvodu započetí
oprav podlah ve třídách už 1. 7. 2020. Další velká akce
v prázdniny naši školu čeká a to oprava celé střechy.

Dobrého dne z galerie!
Hurá hurá hurá! Fungujeme!
Jsem moc rád, že provoz v a u Galerie U Kalicha je po všech koronastrastech opět v provozu. Co v provozu, ona
žije jako snad nikdy před tím. Jen co
jsme mohli konečně opustit domovy
bez roušek, každý týden nějaká akce.

Letošní sezonu jsem nazval Léto u
galerie. Všechny akce jsou totiž venkovní a každá se nese v jiné hudební
náladě. Vše začalo, jako každý rok,
oslavou začátku prázdnin u ohně.
Táborák s názvem U stánků. Bylo znát,
že U stánků se stává tradicí a mnoho
spoluobčanů, a i přespolních si přijde
opéct buřt a nasát atmosféru letních
táborů. Opět jsem zavedl tzv. důvěrný

Rozloučení s páťáky
prodej bez prodávajícího. I tentokrát se
potvrdilo, že žijeme v obci důvěryhodných občanů.
Hned další týden jsme trochu přitvrdily. Guk´n´Roll! Podařilo se zajistit 3
extrémně kvalitní účinkující, kteří byli
ochotní zahrát za symbolický honorář
nebo dokonce zdarma. Nedělní odpoledne zahájila prostějovská folková
písničkářka Ashena. Tato zpěvačka je

Srpen 2020

Drahanovičákům již známa a bylo
znát, že zde již má své skalní fanoušky.
Potom již přišel opravdu Rock´n´roll
s kapelou The DSC z Olomouce. Čtyřčlenné seskupení mladých studentů
s vlastní tvorbou vskutku dodalo život
do středu naší obce. Na závěr pozdního
odpoledne vystoupila taktéž olomoucká kapela s vlastní tvorbou, El
Chuppa. Je to pro nás veliká čest, že
takováto významná stálice olomoucké
alternative rock scény u nás vystoupila
takzvaně za pakatel. Mimo kapely
jsme měli možnost poznat i další
vrcholnou kvalitu a to makrely od
našeho pana starosty. Jen co se dojedla
první, již bylo vyprodáno i pro příští
akci. Za zmínku stojí i zvukařská firma
Stargets Jiřího Směšného ze Šternberka, která se nově stará o kvalitní zvuk
na všech akcích u galerie. Profesionální zvuk, přístup a kvalita za velmi
příznivou cenu je to co nám u galerie
chybělo.
Následující týden vystoupil Vraťa
Kratochvil se svými hosty. Nejlepšími
českými písněmi nádherně zpříjemnil
nedělní odpolední čaje a dokázal tak,
že zde jistě nevystupoval naposled.
Opět bezvadné zvučení od Jiřího
Směšného a již legendární makrely od
pana starosty doplnily frgály od paní
Janečkové. Zde je vhodné poděkovat i
našim hasičům za půjčení stanů a
pomoc s jejich postavením.
Hodový víkend u galerie se nesl na
vlně dobré kávy, kvalitních zákusků.
Stejně jako minulý rok, Kavárna u
Galerie, nebojím se říci pod profesionálním vedením, paní Janečkové s
asistencí Kristýny Buchtové. Prostředí
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kolem galerie se přímo nabízí pro letní
kavárnu. Mohli jsme ochutnat různé
kávové speciality z čerstvě upražené
kvalitní kávy, domácí dezerty od paní
Janečkové a koblihy od paní Nakládalové, které bezkonkurenčně vyhrály
poslední ročník Buchtafestu. V sobotu
k navození příjemné nálady zahrála
Ashena se svojí akustickou kapelou.
Naši nejmenší velmi ocenili nafukovací skluzavku, která obohatila dětský
koutek. Ozývaly se hlasy, že takováto
kavárna by tady mohla být na stálo.
Tato připomínka nás velmi potěšila,
avšak toto bohužel není v našich
silách.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě, průběhu a úklidu celého Léta u
galerie. Alespoň namátkou: Všichni
zaměstnanci a brigádníci obecní údržby, zaměstnanci obecního úřadu, rodina Nakládalova, pan starosta, Jiřa,
Drahá, Martin Polách, Jirka Směšný,
SDH Drahanovice s panem Švancarou,
rada obce a mnoho dalších. Díky díky!
Bez vás by galerie nefungovala a akce
by se nemohly uskutečnit.
Pokračujeme venkovními akcemi.
16. 8. vystoupila celosvětově známá
zpěvačka Terez Wrau a po ní hvězda
české folkové scény KOFE@VLNA.
Na přelomu léta a podzimu se uskuteční Burčákfest. S SDH Drahanovice
uvažujeme, že bychom na tuto akci
spojili síly, tak uvidíme, jak to dopadne. Účast přislíbilo Vinařství Talaš
z Milovic u Mikulova a cimbálová
muzika Petra Valy. Lepší cimbálovku
na Moravě asi těžko hledat. V září nás
čeká oslava 5ti let od otevření galerie a

Dobrého dne od rybníčku!
Rád bych se s vámi touto cestou podělil o svoji zkušenost
být součásti naší tzv. čety.
Na počátku koronavirové krize, kdy byla galerie uzavřená, jsem se domluvil s panem starostou, že budu, dokud
trvají omezení, převelen k údržbě obce. Říkal jsem si, jsem
zvyklý pracovat od rána do půlnoci, sedět na dvou židlích
zároveň a údržba má pracovní dobu jen do půl třetí. Jaká že
to bude pohoda. Ráno si sice přivstanu, ale kávu si dáme
tam, pak nějaká snídaně, pak chvilku odpočineme, bude
oběd no a proč bychom něco dělali, za chvilku bude fajront.
Budu odpočatý, a ještě budu mít skoro celé odpoledne a noc
na truhlařinu, orchestry, kapely atd.
Jaký šok, jaký omyl! Asi jsem zapomněl že velitelem je
Jarda Nakládal pod dozorem pana Krönera. Žádná kávička,
žádná svačinka, oběd? Sotva stihnout koupit vlašák u Botka,
dojíst ho v multikáře nebo spíše až doma. A moje plány
s volným odpolednem a produktivní nocí? Jen co jsem došel
domů, sprcha a rovnou spát a nabrat síly na další den.
Pohodová dovolená v Drahanovickém extravilánu se opravdu nekonala.
Skoro každé ráno začínalo tím, že jsme objeli všechna
místa s kontejnery a uklízeli odpadky okolo, vybírali z kon-
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tak je nasnadě slavnostní koncert.
Podařilo se na tuto událost zajistit čistě
vokální skupinu Shot-C. Akustika
galerie je pro lidský hlas jako stvořena,
a tak se máme opravdu na co těšit.
Další akce, které jsou v plánu, jsou
víkend společenských her, Buchtafest,
divadlo, a další.
Jistě mnohé z vás zajímá finanční
stránka akcí u galerie. Snažím se, a
zatím se to daří, aby si každá akce na
sebe vydělala. Ano, mohlo by se ušetřit
za účinkující a zvukaře. Buďto levnější
nebo žádní, potom by akce mohly být i
dosti výdělečné. Ale pořád jsme na
galerii, která by měla býti přinašečem
kvalitní kultury mezi občany. Vystupující umělci zde ve většině případů
hrají za zlomek svých obvyklých honorářů. V jiných obcích či městech je
kultura, mimo čistě komerční akce,
absolutně závislá na dotování obcí,
městem či jiným zřizovatelem. A kvalitní hudební vystoupení stojí řádově
několik desetitisíců, u známějších i
statisíců korun. Buďme tedy rádi, co
rádi, nadšeni že zde máme kulturu na
úrovni a ještě pár korun vyděláme.
Můžeme potom alespoň z části obci
vrátit náklady na nové výčepní zařízení, stany, pivní sety, židle, lednici.
Jsem rád, že se mi v tomto směru
dostalo pochopení a důvěra u vedoucích představitelů obce.
Drazí sousedé, děkuji za to, že chodíte ke galerii, do veřejné knihovny, na
akce, zapojujete se do dění nejen u
galerie, ale i v celé obci a za to že jste.
Všem těm co i pomáhají s čistými
úmysly patří díky největší. Těším se na
vás!
Váš Kohn

tejnerů pytle, aby se tam další opět vešly, co bylo do očí
bijící tak protřídit. To už začínalo pomalu vycházet slunce.
Člověk alespoň lépe viděl, jestli to, co vydělává z kontejneru na bioodpad je opravdu špatně zabalená, použitá, snad
dětská, plena. Úsměv na tváři dodaly historky spolubojovníků co horšího našli. Po vyložení odpadků na rybníčku jsme
naskládali nářadí do aut, zapřáhli štěpkovač, doplnili palivo
do strojů a vzhůru dolů do žmoly u cyklostezky. A opět jsme
sbírali odpadky, aby se tam mohly posekat kopřivy, prořezat
stromy a zasadit lípy. Je hezké, během sbírání odpadků
v této lokalitě objevovat denní rituál nějakého člověka. Zde
moje verze: Tento jedinec, říkejme mu třeba Alex, každý
den po šichtě vystoupí z autobusu v Drahanovicích. Zastaví
se u Martina. Alex nakoupí nejlevnější režnou a jedno pivo.
Teda minimálně. Alex jde směr Střížov, po cyklostezce.
Záleží, jaký měl den a podle toho je dána rychlost pití a
délka hodu. Většinou dopije lahev tak 200 metrů před
Střížovem. A jelikož je již unaven, lahev neodhodí nikterak
daleko. Jo to, když má den pes, tak dopije lahev již na začátku cyklostezky a hodí ji skutečně daleko. Někdy, asi když je
po výplatě, se Alex rozšoupne a koupí i litrovku, párkrát si
zajde, dle odpadků, i do McDonaldu. Věřím, že je Alex
dobrý člověk, nemá sklon k alkoholismu a žije spořádaný
vzorný život. Ale proč do prkýnka musí odhazovat všechny
ty lahve vedle cyklostezky? 3! 3 pytle toho byly. Jenom
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lahví od režné. Mimo to další 4 pytle dalších odpadků. A 14
neprasklých lahví od piva. Ty členové údržby sbírají a chtějí
za ně v budoucnu koupit kávovar. Alexi nechci ti křivdit,
určitě to nejsi jenom ty, ale prosím, ty kontejnery nebo koše
nejsou tak daleko, a i kdyby. Je to veřejný prostor. To znamená že je pro nás pro všechny. Všichni chceme, aby to tu
bylo hezké a hlavně bezpečné. A to není jen v této lokalitě.
Bohužel je to všude. Přišlo mi, že během své praxe u údržby
jsem polovinu času jen sbíral odpadky a kroutil hlavou, jak
může být někdo takový… Alex.
Zpět do žmoly. Po uklizení po Alexovi, pan Nakládal
s panem Balážem motorovkami řezali náletové, nemocné
nebo staré stromy a keře. Já s paní Pilmajerovou a panem
Jiřím jsme tahali toto dřevo nahoru po srázu a štěpkovali.
Větší kusy jsme nahoře skládali, že je druhý den rozvezeme
obecním spolkům, aby měli čím topit v udírnách. Zde se
patří poděkovat dalším neznámým lidem. Větší kusy za nás
přes noc uklidili, abychom se s tím už nemuseli tahat.
Bohužel to, co bylo pod srázem už se jim asi nelíbilo. Štěpku jsme rozvezli k památným stromům a k záhonům po
obci. Na multikáru, ve které nejde zařadit jednička, dle
legend tam ta jednička prý je, někomu se ji omylem zařadit
podařilo, jsme naložili nádrž na vodu a jeli zalít nejkritičtější místa. Zbytek spolupracovníků už někde dávno sekalo
trávu nebo opravovalo sekačky. Já už jsem přemlouval
hodinky a přemýšlel, jestli se nezastavily. Ještě jsem jel
s panem Balážem opravit do obecního bytu staré babičce
pokažený záchod, objet a sepsat obecní elektroměry. Když
nakonec opravdu nastala půl třetí, a já chtěl vystřelit domů,
ostatní teprve schovávali nářadí, a ze seznamu co bylo
potřeba během dneška stihnout odškrtly tak polovinu. Pan
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Nakládal rozbitou součástku k sekačce bere domů, že ji
zkusí do zítřka opravit nebo vyrobit, aby se mohlo dělat. Prý
zítra dovezou 60 stromů, které je potřeba pomocí bagru
zasadit, potom zasypat, kolem kůly, nabarvit, dát štěpku,
zalít, posekat trávu v celém Ludéřově a na hřbitově, objet
kontejnery, nachystat pivní sety ke galerii, odvézt podium
od věže, opravit cosi ve školce, zajet opravit čerpadlo na
čističku, zajet pro materiál do Olomouce, dodělat co se
nestihlo dnes a prý starosta cosi chtěl a místostarosta taky.
Na dotaz, kolik že lidí navíc zítra přijde, se na mě zbytek
jenom koutkem usmál a pan Jiří jen dodal že má na zítřek
půl dne dovolené, aby stihl vyčerpat přepsanou z loňska.
Svůj původní záměr zkusit se zeptat, jestli bych zítra mohl
odejít o hodinu dřív jsem raději zatajil.
Možná je tento text přehnaně dlouhý a využívá nadsázku.
Ale chtěl jsem vám nastínit své pocity, zjištění a uvědomění
si. Nikdy jsem nezažil takové osobní nasazení, obětavost a
kolegialitu jako zde u pracovníků údržby. Zkušenost to byla
nádherná a jsem za ni neskutečně rád. Nejen díky této
měsíční zkušenosti nyní kdykoli, kdy uslyším pod okny
sekačku, nekontroluji, jestli je tráva moc nízká nebo moc
vysoká, neřeším jestli mě to vzbudilo, neřeším, že jsou důležitější věci které musí četa udělat ale raději vybíhám
s vychlazeným birelem alespoň jako malé díky za to všechno. Proto si zaslouží naši úctu, obdiv, pochopení a jako
pozdrav úklonu. Určitě jim a taky nám všem pomůžeme tím,
že budeme ohleduplnější, odpadky nosit tam kam patří, auta
parkovat tam, kde se má parkovat, dbát na obecní vyhlášky a
dívat se na naši obec trošku jinou optikou.
Díky za vás četo!
KOHN

Sbor pro občanské záležitosti obce Drahanovice srdečně zve občany na

XVII. SETKÁNÍ SENIORŮ
pod Černou věží v Drahanovicích
v neděli 30. srpna 2020 v 15 hodin
Program: 15.00 – 16.00 koncert

PAVEL VÍTEK
zpěvák populární hudby a muzikálový herec
Na závěr seniorská tombola
Svoz účastníků a občerstvení zajištěno

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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Černá věž
Ve spolupráci s našim rodákem Vítem Ostrým jsme pro vás v
měsíci srpnu připravili novou výstavu s názvem Pohled na historii tramvajové dopravy. Na výstavě můžete shlédnout mnoho
historických i současných fotografií tramvajové dopravy, různé
druhy jízdenek, dokumentaci, plány vedení linek MHD a zajímavosti. Výstava potrvá do středy 30.9.2020. Těšíme na vaši
návštěvu a podporu našich vystavovatelů.

Pohled na historii
tramvajové dopravy
fotografie, jízdenky,
dokumentace, zajímavosti

5. 8. - 30. 9. 2020
V neděli 30.8. proběhne od 15 hodin již XVII. Setkání seniorů v areálu u Černé věže. V hodinovém vystoupení zazpívá
známý zpěvák Pavel Vítek. Po celou dobu akce bude zajištěno
občerstvení, káva a zákusky a na závěr proběhne opět tombola.
Zveme všechny seniory, ale i ostatní generace.
Pokud nám to situace dovolí, určitě se ještě v tomto roce
setkáme v sobotu 5. prosince při rozsvěcování vánočního stromu, na jarmarku a mikulášské nadílce v areálu u Černé věže.
Lucie Lichnovská

Ukázka z části jízdenek k výstavě V. Ostrého.

Nové výsadby zeleně v obci Drahanovice v roce 2020
V letošním roce pokračujeme
v revitalizaci obecní zeleně započaté
v předešlých letech. Kromě probíhající
povýsadbové pěstební péče v extravilánu a dvou etap v intravilánu ve všech
místních částech obce Drahanovice
realizujeme na základě řádně připravených projektů promyšlenou obnovu
zeleně v obci Drahanovice s cílem
zkvalitnění životního prostředí pro
naše občany. V důsledku koronavirové
pandemie, jarní nejistoty v daňových
příjmech a dotační podpoře projektů,
zaměřených především na výsadbu
stromů v intravilánu, které máme již
vysazeny, jsme se rozhodli vysadit
lipovou alej kolem cyklostezky Drahanovice-Střížov obecní pracovní skupinou pod odborným dohledem.
Vysazeno bylo celkem 54 lip srdčitých
(Tilia cordata) dle projektu Ing. Karin
Dienstbierové. Náklady za rostlinný
materiál, pomocný materiál a vrtání
jam k výsadbě činily celkem 151.043,Kč. Z projektu 1. etapy revitalizace
zeleně v intravilánu jsme zrealizovali
výsadbu skalníků u kulturního domu a
zastávky ČSAD v Ludéřově. Práce
provedla opět obecní pracovní skupina. Vysazeno bylo celkem 235 ks půdopokryvných skalníků a 1 ks zlatice.
Náklady za rostlinný materiál činily
celkem 9.631,-Kč.

Velmi významnou letošní akcí je obnova trvalkových záhonů před obecním
úřadem v Dra-hanovicích. Zrušení
přestárlých trvalkových záhonů spojených s výměnou ornice v záhonech
jsme zrealizovali v měsíci dubnu 2020,
od té doby probíhá systematické odplevelení záhonů. Na nové výsadby celkem 1032 ks trvalek doplněných
výsadbou 370 ks tulipánů dle projektu
olomoucké zahradní architektky Ing.
Martiny Gerhardové se můžete těšit
v měsíci září 2020.
Poslední letošní realizovanou akcí jsou
vegetační úpravy kolem nově zrekonstruovaného domu sociálního bydlení
č.p. 119 v Drahanovicích. Bylo vysazeno celkem 5 ovocných stromů, 50
trvalek, založeny nové trávníky, Vše
v rámci rekonstrukce domu č.p. 119.
Trvalkové záhony u Černé věže v Drahanovicích a prodloužení dvouřadé
aleje od Svatopluka Čecha z akátí nad
Ludéřovem zrealizujeme příští rok na
jaře.
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.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovic

Švestkové bochánky
100 g změklého másla, 80 g cukru
2 vejce, 4 lžíce zakysané smetany
260 g hladké mouky, 100 g hrubé mouky
2 lžičky prášku do pečiva, špetka soli
kousek marcipánu, švestky
čokoládová poleva
postup:
· Do mísy dáme máslo, cukr, vejce a vyšleháme do pěny. Po chvíli přidáme zakysanou
smetanu a ještě krátce šleháme.
· Do našlehané směsi přidáme mouku,
hladkou i hrubou, prášek do pečiva a špetku
soli a vypracujeme hladké těsto. Těsto nechámekrátce v klidu.
· Zatím z marcipánu připravíme malé
válečky, švestky nařízneme, vyndáme pecku
a místo pecky vložíme připravené kousky
marcipánu (můžeme použít i kousky čokolády na vaření).
· Odleželé těsto rozdělíme na kousky, do
každého kousku dobře zabalíme švestku a
hotové bochánky naklademe na plech
s pečícím papírem.
· Vložíme do trouby, předehřáté na 200
stupňů a pečeme asi 20-25 minut jen lehce
dorůžova. Necháme vychladnout a pocákáme čokoládou.
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Akce SPOZ:
28. 6. 2020

Vítání občánků

Antonín Látal, Ludéřov

Pavel Peterec, Ludéřov

Tobiáš Husička, Ludéřov

Anna Vodičková, Drahanovice

Karolina Handlová, Drahanovice

Tereza Poštulková, Ludéřov

Jonáš Přichystal, Ludéřov

Tereza Nováková, Střížov

Matrika - svatby
Černá věž Drahanovice
Galerie U Kalicha Drahanovice

13. 6. 2020

Petr Vlach, Ústín - Darina Krčová, Ústín

9. 6. 2020

Leoš Kosek, Prostějov - Marcela Dokoupilová, Plumlov

20. 6. 2020

Roman Jokl, Olbramice - Žaneta Rollerová, Drahanovice

Jak pokračují komplexní pozemkové úpravy v naší obci
V řešení komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v našich katastrech jsme se posunuli zase o krok dále. V současné době probíhá v k.ú. Ludéřov vytyčení vnitřních a vnějších obvodů komplexní pozemkové úpravy. Mnozí spoluobčané si jistě všimli čilého ruchu a činnosti geodetů firmy 1.
Geo, spol s.r.o. z Prostějova, která komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Ludéřov řeší.
V měsíci září plánuje Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc ve
spolupráci s obcí Drahanovice na sále Kulturního domu
v Ludéřově dvě úvodní jednání s vlastníky pozemků.
• úterý 8. 9. 2020 v 16.00 hodin to bude úvodní jednání
pro KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem,
• úterý 22. 9. 2020 v 16.00 hodin úvodní jednání pro
KoPÚ v k.ú. Ludéřov.
Na těchto úvodních jednáních budou vlastníci pozemků
seznámeni s průběhem řešení komplexních pozemkových
úprav a časovým harmonogramem jejich plnění.
Bude zvolen sbor zástupců, jehož členy se stanou zástupci SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočky Olomouc,
Katastrálního úřadu Olomouc, Obce Drahanovice, firmy,
která pozemkovou úpravu řeší a vlastníků pozemků. Tento
Sbor zástupců bude koordinovat postup a plánování společných zařízení (zpevněné cesty, protierozní a protipovodňová opatření, záchytné a svodné průlehy, protierozní meze,

revitalizace vodních toků, ochranné hráze, rekonstrukce
rybníků, apod.) s cílem maximálního zadržení vody v krajině a zajištění potřebné ochrany místních částí obce
Drahanovice - Ludéřova, Střížova, Kníniček a Lhoty pod
Kosířem před bleskovými povodněmi.
V první polovině roku 2020 probíhala intenzivní příprava
k zahájení Komplexních pozemkových úprav v našem
posledním katastru, v k.ú. Drahanovice. Do konce měsíce
července 2020 souhlasy podepsalo celkem 103 vlastníků
pozemků z celé České republiky na celkové výměře 134,78
ha. Z výše uvedených vlastníků pozemků podepsalo souhlasy celkem 56 občanů Drahanovic, 2 občané Lhoty pod
Kosířem, 2 občané Střížova a jeden občan Ludéřova. 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. Pořád
nám však ještě chybí souhlasy na zhruba 21 ha zemědělské
půdy. Proto ještě a znovu prosím o součinnost všechny naše
občany-vlastníky pozemků, které jsme pro zahájení
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drahanovice oslovili, a kteří nám souhlasy nepodepsali. Pomozte nám. Jde o
historickou možnost dát do pořádku drahanovický katastr,
vyřešit problém „Křižovatky smrti“ v Drahanovicích na
Nové, odvést zemědělskou dopravu z centra obce, vyřešit
protierozní a protipovodňová opatření, připravit pozemky
pro budování dalších cyklostezek a v neposlední řadě
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dohledat potomky zhruba šedesáti vlastníků pozemků, z
nichž někteří nejsou mezi námi už půl století. Přesto zemědělci na pozemcích v minulém století zemřelých vlastníků
dál vesele hospodaří.
Věřím, že se nám podaří nakonec společnými silami
potřebné souhlasy vlastníků zajistit a komplexní pozemko-

vé úpravy v k.ú. Drahanovice zahájit.
Jen tak lze naši obec posunout zase o krok dál na úroveň
vyspělých obcí 21.století.
Ing. Pavel Navrátil st.
místostarosta obce Drahanovice

NOVÉ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V DRAHANOVICÍCH
Informace pro žadatele o nájemní byt Drahanovice čp. 119
Obec Drahanovice rekonstruuje bytový dům, kde bude od ledna 2021 k dispozici pronájem 6 bytových jednotek bez výtahu.

Patro
Přízemí
Přízemí
Přízemí
1. patro
1. patro
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Nájemné bude činit 52,-Kč/m2/měsíc + zálohy za služby
(elektřina, plyn, vodné a stočné). Výše záloh bude upřesněna. Byty jsou vybaveny umyvadlem, sprchou, WC,
kuchyňskou linkou, elektrickou troubou, sklokeramickou deskou, digestoří a vestavěnou skříní. Nejsou vybaveny dalším nábytkem.
Kdo má nárok požádat si o sociální bydlení?
Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny. Podmínky
se vztahují na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.
1. Osoby v bytové nouzi:
- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel, které
nemají jinou možnost bydlení;
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu;
- osoby žijící v mobilním obydlí, které nemají jinou možnost bydlení (unimobuňka);
- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení (zahradní chatky se souhlasem majitele);
- osoby žijící v provizorních stavbách nebo budovách bez
kolaudace pro účely bydlení;
- muži a ženy v seniorském věku;
- osoby spící venku;
- osoby v nízkoprahové noclehárně;
- muži a ženy v azylovém domě;
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě;
- osoby ve veřejné komerční ubytovně;
- osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu;
- osoby po opuštění věznice;
- osoby před opuštěním zdravotnického zařízení osoby po
opuštění dětské instituce či pěstounské péče;
- osoby žijící v nevhodném objektu;
- muži a ženy v seniorském věku – v případě věku 65 let a
výše při splnění kritéria, kdy minimálně 50 % členů domácnosti je v ekonomicky produktivním věku 15–64 let (podmínka věku se neuplatňuje při prodlužování již uzavřené
nájemní smlouvy).
2. Majetkové poměry žadatele:
- žadatelé nemají uzavřenou žádnou další nájemní smlouvu;
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počet ubytovaných
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3
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3
3

- žadatelé nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví byt,
rodinný dům, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely.
3. Příjmově vymezené skupiny osob:
- žadatel prokáže stanovený průměrný čistý příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy;
- pro posouzení bude použit násobek průměrné mzdy dle
počtu osob v domácnosti – při určování započitatelných
příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č.
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu;
- těmto osobám bude sociálním pracovníkem poskytnuta
podpora ve formě sociální práce.
4. Délka nájemní smlouvy:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, minimálně na 1 kalendářní rok a nejdéle na 2 roky, s možností
jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace
nájemce.
Zájemci o sociální byt si mohou vyzvednout žádost na
Obecním úřadě v Drahanovicích v kanceláři Hany Čajanové (telefon 585 949 283), a to od 1. 9. 2020. Zde Vám také
budou poskytnuty bližší informace a zodpovězeny případné
dotazy.

Pohled na opravenou budovu ze dvora,
trávník na "zazelenání" ještě čeká
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Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů
v naší obci bude proveden v sobotu 3. října 2020
od
od
od
od
od
od
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do
do
do
do
do
do
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Lhota (u kulturního domu)
Drahanovice (u základní školy)
Drahanovice (před cukrovarem)
Střížov (u kulturního domu)
Ludéřov (dvůr)
Kníničky (u kapličky)

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

O dobrovolných hasičích obce
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s činností všech
sborů dobrovolných hasičů obce v letošním roce. Bohužel s ohledem na
situaci kolem Covid–19 a opatřením
s ním souvisejícím se nemohly pořádat
kulturní akce, na které jste jako občané
byli zvyklí a také se nekonaly soutěže
v požárním sportu. Proto byla naše
činnost chudší než v uplynulých letech.
A nyní již k činnosti jednotlivých sborů
naší obce.
SDH Drahanovice v měsíci květnu
uspořádalo sběr kovového odpadu po
obci. Brigády byly zaměřeny na úpravu zbrojnice a na hasičském pozemku
Za kapličkou, kdy byly zhotoveny
patky a příprava pro postavení druhé
garáže pro uskladnění materiálu a
vybavení sboru. Činnost zásahové jednotky byla zaměřena na pomoc v obci
při opatřeních v souvislosti s Covid-19
– velitel jednotky byl členem krizového štábu obce a pomáhal koordinovat
opatření, v pravidelných intervalech
byla prováděna dezinfekce veřejných
prostor v Drahanovicích a Lhotě pod
Kosířem, zejména veřejná místa (zastávky autobusů), dále sběrová hnízda
na odpady, dětské hřiště v parčíku u
zbrojnice, prostory mateřské školy a
základní školy, distribuce dezinfekce
občanům apod.
Zásahová jednotka byla v červnu
povolána na pomoc při odklízení následků po povodni v Šumvaldu, kde se
účastnilo 6 členů jednotky a odklízeli
v obci v rodinných domech nánosy
bláta a pomáhali s úklidem. Na pomoc
postiženým obcím byla uspořádána
sbírka Okresním sdružením hasičů
Olomouc, do které byl zaslán finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
V průběhu letošního roku řešila
jednotka 6x technickou pomoc (1x vy-

proštění mot. vozidla z příkopu u
Lhoty pod Kosířem, 2 výjezdy v souvislosti s větrnou smrští, 3x únik nebezpečných látek z mot. vozidel), 3x
technickou pomoc pro obec (2x dovoz
vody na rozhlednu Kosíř a 1x čištění
komunikace po přívalových deštích –
alej na Náměšť na Hané) a 2x výjezd
k odstranění překážky- spadený strom.
Jednotka se schází na zbrojnici
každý měsíc při pravidelné kontrole
techniky, případně úpravám ve zbrojnici, aby vše lépe vyhovovalo jednotce
při případném zásahu. Rozjela se také
činnost mladých hasičů, kteří se jednou
týdně scházeli na zbrojnici, případně
procvičovali své dovednosti na pozemku Za kapličkou.
Mladí hasiči také i v letošním roce
opět sbírají plastová víčka na podporu
postiženého chlapce. Tímto způsobem
si děti mohou nejlépe ukázat, že ne

každý má v životě takové štěstí, jako
oni a že jejich pomoc je pro tyto lidi
nesmírně důležitá.
Zástupci SDH Drahanovice se také
účastnili oslav u příležitosti 80let založení SDH Střížov. Na podzim, pokud
to situace dovolí a nebudou opět přísná
a omezující opatření s Covid-19, připravují hasiči z Drahanovic „Den otevřených dveří“ na zbrojnici v Drahanovicích s posezením v areálu Galerie
U Kalicha.
SDH Ludéřov v roce 2020 pořádala
poslední akci pro veřejnost - hasičský
ples v měsíci lednu. Poté bylo vše
přerušeno a „Oslava svátku sv. Floriána” v Ludéřově nemohla proběhnout v tradičním duchu. Místo toho se
sešli členové sboru před hasičskou
zbrojnicí a v rouškách symbolicky
položili věnec k soše sv. Floriána.
Sportovní družstvo mužů muselo taktéž v březnu přerušit svoji činnost.
První hasičskou soutěží, na které se

Čerpání studny po povodni v obci Šumvald
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muži z Ludéřova ukázali, byla až noční
pohárová soutěž v Kožušanech 4. července. Zde muži svým požárním útokem na 2B hadice zvítězili a po drobných změnách v sestavě tak potvrdili,
že z formy úplně nevypadli. Hojné
jarní a letní brigády v SDH byly zaměřeny převážně na zpracování dřeva na
zimu, úklid a údržbu areálu ve Vale
včetně hasičské klubovny. Dále 25.
dubna proběhl tradiční sběr železného
šrotu a elektroodpadu. Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ musela být
bohužel z důvodu nepřízně počasí
zrušena. Největší pozornost sboru se
momentálně upíná na datum 22.8., kdy
proběhne v náhradním termínu již 5.
ročník LUDRA CUPu v Drahanovicích. Doufejme jen, že se epidemiologická situace v ČR bude vyvíjet
přijatelně a soutěž proběhne tak, jak ji
známe. Zásahová jednotka v období od
konce března do konce července řešila
celkem 22 události, z toho 16x technická pomoc, 4x činnost pro obec a 2x
likvidace nebezpečného hmyzu. 2x
byla jednotka povolána k řešení mimořádných událostí 10.6.2019 do Šumvaldu a 13.6. do Břevence. Zde celkem
9 členů jednotky řešilo odstraňování
následků po bleskové povodni čerpali
vodu ze studní a zatopených sklepů,
odstraňování naplavenin, odstranění
nebezpečných stromů. V době nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru
jednotka zajišťovala tyto činnosti:
- činnost velitele jednotky v krizovém štábu obce
- převoz dezinfekce Anticovid ze
skladu Čepro a.s. ve Šlapanově
- distribuce dezinfekce ostatním jednotkám a občanům
- dezinfekce veřejných míst v Ludéřově a Kníničkách (celkem 16x)
- dezinfekce budovy mateřské školy
v Ludéřově
- od 25.5. do 26.6. svoz dětí do ZŠ
(celkem ujeto 552km).
Dne 21.4.2019 proběhlo školení
zdravovědy, členové si zopakovali
postupy při KPR na gumové „Anče“.
V jednotce bylo vytvořeno lezecké
družstvo, v květnu a červnu členové
prošli dvoudenním školením a nyní
jsou vycvičeni pro zásahy ve výškách.
Tomáš Palička začátkem června úspěšně zakončil kurz velitele u HZS Olomouckého kraje. Momentálně jednotka
čítá 15 členů. Zásahové vozidlo Aro
M461 (r.v. 1973) prošlo 1.4.2020 technickou kontrolou a je i nadále zařazeno
ve výjezdu. Bohužel již delší dobu
nedostačuje vozidlo svojí velikostí,
spolehlivostí a zejména bezpečností
požadavkům jednotky požární ochrany
ve 21. století. Doufejme, že se i nadále
bude dařit zlepšovat podmínky pro
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Soutěž mladých hasičů ve Střeni
chod jednotky ve spolupráci s vedením
obce Drahanovice a motivovat tak
nejen mladé občany k pomoci druhým.
V minulém zpravodaji jste byli
informovali o zimní přípravě a natěšené náladě mladých hasičů na sezónu.
Ale COVID-19 se v celém světě nechtěl vzdát, a tak všechno dění uvrhl do
nouzového stavu na dlouhou dobu.
Byly zrušeny všechny soutěže jak
ligové, tak i pohárové a s tím skončily i
sny o možnou vysokou příčku v Lize
mladých hasičů v kategorii starších
žáků. V době, kdy mladí hasiči zůstávali doma, snažili se být ve spojení
pomocí skupiny rodičů na Facebooku.
Z FB stránek SH ČMS každý den sdíleli úkoly z projektu „SPOLEČNÍK“,
zaměřené na hasičskou činnost, přírodu, cvičení, luštění, vaření a jiné aktivity, které se zvládly i doma. První
trénink po dlouhé době konečně nastal
21.6.2020. Byli rádi, že se všichni
schází skoro v plném počtu. 18.7.2020
se přihlásili na pohárovou soutěž do
Střeně. Počasí se jevilo spíše podzimní než letní, ale to je neodradilo. Starší
žáci v konkurenci pěti družstev skončili na 1. místě a mladší žáci, v napůl
novém složení, na místě čtvrtém. Jen o
pouhou desetinu jim uniklo místo třetí.
A co dál? Pořád trénují a doufají, že
ještě letos na nějakou „pohárovku“
zajedou. Určitě budou chtít zopakovat
zrušenou akci „Ukliďme Česko“.
Pokud se opět virová situace nezhorší,
začnou trénovat na podzimní branný
závod.
Hasiči SDH ve Střížově se rovněž
podíleli na opatřeních v souvislosti s
Covid-19, starosta SDH byl členem
krizového štábu, kdy pravidelně prováděli dezinfekci veřejného prostranství
– zastávka autobusu, dětské hřiště,
sběrová místa na odpady a další, také
vydávali dezinfekční prostředky.
V měsíci květnu pak uskutečnili sběr

kovového odpadu. Veškerá činnost, ale
byla směřována na přípravu a následné
uskutečnění oslav 80let založení SDH
Střížov. V letošním roce byli zvoleni
noví vedoucí mladých hasičů Jitka
Podskalská a Radek Večeřa. Ti pak
s mladými hasiči na oslavy připravili a
předvedli akční ukázku hašení kulisy
hořícího domu. Všem se líbila jejich
odhodlanost a vycvičenost. Vlastní
oslavy pak proběhly v pátek 31.7.2020
a sobotu 1.8.2020. V pátek proběhla
slavnostní valná hromada, na které
byla zhodnocena činnost za uplynulých 80 let, byli vyhodnoceni členové
za svoji činnost, mezi nimi i přítomný
nejstarší člen Stanislav Andrýsek (89
let) a rovněž byli vyhodnoceni i občané, kteří s SDH spolupracují a pomáhají při různých akcích. Na slavnostní
valnou hromadu zavítali významní
hosté, jako starostka Krajského a
Okresního sdružení Vlasta Švubová,
vedoucí oboru krizového řízení Ol.
kraje Alena Hložková, zástupce z ředitelství HZS Ol. kraje, starosta obce
Tomáš Kröner, místostarosta Ing. Pavel Navrátil, delegace okolních SDH a
mnoho dalších. Na úvod všichni zazpívali hymnu střížovských hasičů.
Během jednání mohli místní a hosté
ochutnat výtečné koláče ve stylu valašských frgálů, ale i nezapomenutelné
svatební koláčky. Hlavní důraz oslav
byl položen na sobotu 1.8.2020, byly
zahájeny slavnostním průvodem obcí
Střížov, následovala mše svatá a posvěcení nového praporu. Poté na něj
starosta obce upevnil pamětní stuhu.
Po zahájení slavnosti oslav starostou
sboru a starostou obce v areálu za kulturním domem, předvedly mažoretky
TJ Sokolu Drahanovice své perfektní
vystoupení. Byly připraveny statické
ukázky hasičské techniky SDH Náměšť na Hané a klubu vojenské historie Haná ZS. Dynamickým ukázkám
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kralovalo vystoupení hasičů SDH
Pěnčín se svou historickou stříkačkou
a všechny přítomné velmi zaujaly
ukázky práce a zásahů kynologů PČR
se svými psy. Milovníkům lidové písně
hrála cimbálovka, při které využili
připravenou degustaci vín. Počasí
mimořádně přálo, tím pádem byla i
mimořádná účast. Návštěvníci si mohli
pochutnat na grilovaných vepřových
kýtách, výtečných makrelách a na
dalších pochoutkách z udírny. K dispo-

zici byl i guláš uvařený v polní kuchyni
přítomného vojska. Celý den provázel
svými zasvěcenými komentáři Vladimír Mariánek z SDH Loučany a
organizoval zajímavé soutěže pro děti.
Pro ty pak bylo vrcholným zážitkem
řádění v nastříkané pěně. Slavnostní
večer byl zakončen taneční zábavou.
Hasiči ze Střížova tak důstojně oslavili
své výročí a celá akce byla kladně
hodnocena i z řad občanů a měla dobrý
ohlas.

Činnost hasičů SDH Lhota pod
Kosířem byla zaměřena zejména na
brigády při úklidu zbrojnice a úklidu
dřeva, pomoc při sběru nebezpečného
odpadu a úklidu kovového odpadu.
V květnu pak provedli sběr kovového
odpadu po obci. Také se zapojili do
pomoci při vydávání desinfekce občanům v souvislosti s opatřením proti
Covid-19. V květnu také jako každý
rok zajišťovali občerstvení na Lhoteckých hodech ve formě pečení makrel a pochutin z grilu. V měsíci červenci uspořádali již tradiční Dětský den
s občerstvením. Zakoupili sošku sv.
Floriána a také se rozhodli pomoci zasaženým obcím po povodních Šumvaldu a Břevenci, kdy přispěli do sbírky
částkou 2.000,- Kč. Také se zástupci
účastnili na oslavách 125let založení
SDH Čechy pod Kosířem a 80let založení SDH Střížov.
Mgr. Alois Švancara
Starosta okrsku Pod Kosířem

Koupím rodinný dům
s větší zahradou.
Mobil/SMS 739 367 205
Sháním ke koupi chatu–chalupu
(na vlastním pozemku).
Ze slavnostního průvodu ve Střížově

Tel.: 604 635 465

Střípky z dějin obce Drahanovice 1948-1953 - 2. část
Dne 7. června 1948 abdikoval president Edvard Beneš.
KSČ zmanipulovala jeho abdikační dopis a uvedla jen jednu
z více příčin, a to zdravotní důvody. Dne 3. září téhož roku
pak zlomený „prezident budovatel“ zemřel. V obci se konala smuteční tryzna, přičemž si celá vesnice připomínala
život především po válce mimořádně oblíbeného politika.
Edvarda Beneše nahradil v prezidentském úřadu dosavadní
premiér Klement Gottwald. V Drahanovicích nemohl komunisty již zcela ovládaný MNV zůstat pozadu, a tak připravil
k narozeninám 23. listopadu 1948 novému prezidentovi
dárek. Dle zápisu: „Za potlesku přítomných jest pan prezident Klement Gottwald přijat do svazku obce Drahanovice
jako čestný občan.“
V MNV docházelo během sledovaného období k obměně
spojené s převzetím moci KSČ, ale i k obměně přirozené,
kdy někteří činitelé již nemohli zastávat své funkce ze zdravotních důvodů. První změna spojená s politickou konstelací sil přišla hned 30. května 1948 po prvních nesvobodných
volbách, kdy byli odstraněni poslanci za ČSNS a ČSL.
Měnili se i předsedové MNV. K první změně na předsednickém postu došlo 24. srpna 1948, kdy až na třetí pokus přijal
předseda MAV rezignaci dosavadního předsedy MNV Jana
Mikulky. Jak jinak než na návrh MAV, zvolilo zasedání
pléna MNV Jana Konečného, člena KSČ. Jan Mikulka
odstoupil ze zdravotních důvodů. MAV NF si v Drahanovicích počínal poměrně suverénně až do září roku 1948,
dokdy se účastnili členové všech zasedání MNV. Po tomto
datu byla jejich účast občasná. Dne 27. prosince 1949 rezignoval ze služebních důvodů dosavadní předseda Jan
Konečný. Za jeho nástupce zvolili členové pléna MNV před
rokem abdikujícího Jana Mikulku, jehož zdravotní stav se

zlepšil natolik, že se po schválení KNV mohl ujmout předsednictví. Dne 31. května 1950 došlo podle vládního nařízení k druhé reorganizaci MNV. Do Drahanovic kvůli tomu
přijel zástupce z krajského národního výboru z Olomouce
Jan Zemánek. Okresní akční výbor NF jmenoval na návrh
MAV NF nové členy pléna MNV. Sestava ale zůstala více
méně stejná. Ve svém druhém předsednictví se tentokrát Jan
Mikulka s povděkem nepotkal. Místní organizace KSČ ho
kritizovala za to, že nepřenášel stanoviska strany do MNV.
Dne 2. září 1951 proto drahanovická KSČ provedla „puč“,
kdy z „ničeho nic“ jeden z členů navrhnul za nového předsedu Františka Suchánka, který se členem rady stal teprve
před týdnem. Členové MNV nového předsedu zvolili.
S Františkem Suchánkem pak v KSČ zavládla spokojenost.
Zajímavé je, že dosavadní předseda Jan Mikulka zůstal
v radě. Poté, co si F. Suchánek našel práci v Praze, ho dne
12. června 1952 nahradil Svatopluk Zapletal.
Dle vyhlášky ministerstva vnitra z 28. února 1948 přecházely pravomoci předsednictva MNV na předsedu, což se
ale netýkalo menších obcí, jako jsou Drahanovice. Zde se
rozhodovalo stále ve sboru. Veliký význam měli referenti
jednotlivých komisí, kteří měli rozhodovací pravomoci
jménem MNV. Práci předsedovi měla usnadňovat nová
funkce tajemníka, fakticky vykonávající předsedovu vůli a
řídící úřední aparát. V Drahanovicích se prvním tajemníkem
stal Bohumír Vondráček. V roce 1949 pak vznikla pomocná
funkce újezdního tajemníka, který koordinoval postupy
vždy několika menších MNV a radil zdejším předsedům.
Újezd Drahanovice, Ludéřov, Střížov, Kníničky a Lhota pod
Kosířem měl na starosti Stanislav Wardzala. Od 1. ledna
1952 byly zrušeny funkce újezdních tajemníků a na jejich
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místa měli nastoupit místní tajemníci. Nové funkce se ujal
dosavadní obecní tajemník Bohumír Vondráček. Počáteční
rozsáhlou agendu MNV vláda časem přesunula na okresní
národní výbory. Například katastrální úřady, školní výbory
nebo přidělování dávek. Nad ONV stály od roku 1949 nově
krajské národní výbory, ty nahradily zemské národní výbory. Drahanovice se staly součástí Olomouckého kraje.
Dle lidově-demokratické ústavy, vydané v květnu roku
1948 a dalších doplňujících zákonů, se staly MNV vykonavatelem státní moci a správcem státního majetku v obci.
Majetek obcí se tak stal státním a hospodaření MNV se tudíž
podílelo na celkovém státním rozpočtu. Z dalších pověření
jmenujme podíl na bezpečnosti a obraně státu a lidově demokratického režimu, zajišťování podmínek pro průmysl a
zemědělství, účast na plnění plánů a zdravotní péče v obci.
MNV také psaly posudky na dané občany té které obce
v případě jejich ucházení se o práci či jiných žádostí. Místní
výbory byly plně podřízeny okresním národním výborům,
ty pak zase krajským národním výborům. V praxi to znamenalo, že pro obec podstatné věci se rozhodovaly, jak se říkalo „na okrese“. Všechny národní výbory podléhaly přímo
ministerstvu vnitra. To se změnilo v roce 1953, kdy přešly
přímo pod pravomoc vlády.
Před MNV stálo v poúnorové epoše mnoho úkolů. Na
prvním místě je často uváděna tolik proklamovaná socializace vesnice, zahrnující absolutní kontrolu MNV nad hospodařením soukromých zemědělců a JZD, včetně plánování
prací a úplného dohledu nad veškerým soukromým vlastnictvím. Oprava a budování obce se jeví jako druhořadé.
Nadřízené instituce totiž nevěnovaly obci tolik financí,
kolik by bylo potřeba.
V roce 1949 MNV schválil program obce na období let
1949–1953, v rámci kterého bylo naplánováno dokončení
kanalizace, získání a úprava obecního domu (z domu č. 19),
úprava pomníku padlých a zřízení bezprašné vozovky. Na
kanalizaci, obecní studny a jiné veřejné práce, na které se
dřív zvali placení odborníci, teď musela obec svolávat brigády. Obrovskou výhodou bylo, že za brigády se nemuselo
platit. Přestože dokončení kanalizace bylo plánováno
v rámci akce 5M již od roku 1948, konec tohoto projektu
mohli obyvatelé obce oslavit až v roce 1954. Téhož roku
byla dokončena i oprava pomníku padlých z první světové
války.
Neřešitelným rébusem se stala především neexistence
nebo lépe řečeno nevlastnictví obecního domu. V dubnu
1948 takto „navrhl“ MAV jednání s cukrovarskou správou o
převzetí domu č. 111 (dnešní budova se sídlem pošty) pro
potřeby pošty a stanice SNB Drahanovice s tím, že by zde
mohla dočasně fungovat i kancelář MNV. Jednání ale nedošla do zdárného konce. V roce 1950 postavil MNV obecní
kozlinec v prostorách za budovou cukrovaru, ve které byly
kanceláře MNV (č. 144). O rok později oznámil cukrovar
MNV, že budovu, kde jsou umístěny jeho kanceláře, nutně
potřebuje. MNV nezbylo nic jiného, než požádat KNV o
peníze na stavbu radnice. KNV neměl ale pro stavbu nové
budovy pochopení a nakonec se cukrovar s MNV nějak
dohodli na dalším pronajímání. Krizová situace byla vyřešena i tím, že si cukrovar postavil novou svobodárnu v místech
tehdejší pekárny. Přestože nakonec MNV zůstal v budově,
ve které doteď sídlí obecní úřad, plánů na výstavbu či zřízení bylo několik. Nový obecní dům měl stát v areálu Černé
věže, uvažovalo se i o prostoru za kapličkou, kde si MNV
vyžádal jeden ha půdy z parcelace. Poté, co novostavba
padla, se funkcionáři orientovali na přestavbu domů, na
které připadla národní správa. Zatímco tyto části plánu se
podařilo alespoň částečně splnit, nová bezprašná silnice
musela být odložena na dalších pět let. Silnice totiž byla jen
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upravována, stejně jako drobné opravy čekaly i školku,
školu a knihovnu. Kanalizace se dokončit do roku 1953
nepovedla, čímž se nepodařilo naplnit plán.
Díky sporům mezi MNV a cukrovarem panovala mezi
oběma stálá averze. Neshoda byla tak velká, že ji řešili i
členové MNV na schůzi. Za hlavní důvod problematických
vztahů označili funkcionáři MNV neplnění zemědělských
prací ze strany cukrovaru. Ten byl se svým bývalým panským dvorem největším držitelem půdy v katastru. O tom,
že opravdu nestíhal s pracemi, se můžeme přesvědčit v roce
1952, kdy na konci října ještě neměl vybrané brambory.
Těžkosti komunikace se rozhodl MNV vyřešit vysláním
svého stálého zástupce k zasedáním cukrovarské rady.
S nadsázkou bychom mohli říct, že MNV záviděl cukrovaru
jeho dosavadní poměrnou aktivitu. Ten provedl v roce 1948
rekonstrukci střechy v hodnotě 2 000 000 Kčs. K čemuž
využil 2 160 hodin práce brigádníků. Cukrovarní rada se
také rozhodla zřídit vodní nádrž v Kníničkách. Stavba byla
dokončena v srpnu 1952.
V roce 1949 přišly Drahanovice o četnickou stanici,
přičemž byly převedeny pod úřadovnu SNB v Náměšti na
Hané. Od dubna 1952 ale v Drahanovicích krátce úřadoval
zplnomocněnec SNB pro celý drahanovický újezd Oldřich
Oderský.
Hospodářsko-politický tlak na soukromníky a živnostníky vrcholící v letech 1948– 1952 je postupně nutil vzdát se
svých živností. Po znárodnění budovy bývalé prodejny zde
vznikla družstevní prodejna Budoucnost, pod jejíž správu
připadla i zdejší mlékárna. Snad nejstarší prodejna v obci
(existovala od roku 1907), smíšené zboží pana Řezníčka,
zanikla koncem roku 1950. V roce 1951 pan Josef Kosina
odhlásil jako živnost svou pekárnu. Hostinec na Nové (tehdy s názvem U Pelců) byl uzavřen. Hostinec U Večeřů se stal
komunálním s názvem „Pohostinství“. Téhož roku odhlásil
kolář Oldřich Slepica jednoho svého zaměstnance. V roce
1952 odhlásil K. Peček holičství a přihlásil se do komunálního podniku „Lidové družstvo holičů a kadeřníků“.
MNV získával majetek především na úkor zemědělců
v obci. Často mohl dostat do správy majetek, po kterém
příliš netoužil. Stalo se tak v roce 1948, kdy obdržel do
správy Černou věž, proti čemuž představitelé MNV ostře
protestovali, jelikož nedisponovali takovým rozpočtem, aby
pokryli důležité opravy. Ve výsledku se tato památka ocitla
ve správě Krajského a okresního vlastivědného ústavu
v Olomouci. V roce 1950 předal MNV dle platného zákona
KNV k údržbě železniční stanici Drahanovice.
Dne 21. března 1948 bylo poslanci Národního shromáždění odhlasováno přijetí nového pozemkového zákona. Stát
si osvojoval právo vykoupit veškerou půdu nad 50 ha a
neobdělávanou i pod tuto hranici. Pozemky pak byly následně přerozdělovány bezzemkům, malorolníkům a družstvům
ve vnitrozemí, kde pozemková reforma z roku 1945 nemohla „touhu“ po půdě dosyta naplnit. Tímto zákonem zahájil
státní aparát evidenci všeho majetku. Půdu přebíraly Státní
obvodní úřadovny pro pozemkovou reformu a následně ji i
přerozdělovaly. Jejich výsadní postavení v této záležitosti
„narušily“ Krajské národní výbory, když od roku 1949
přejaly část jejich agendy. Do konce roku 1949 se podařilo
příslušným orgánům chtěnou půdu „vykoupit“, avšak je
pravděpodobné, že drtivá většina vlastníků nakonec nedostala nic, protože Ministerstvo financí vyplácení „dočasně“
pozastavilo a jak už to bývá nejen v totalitních režimech„dočasně“ může znamenat i „navždy“. Z následné
„reparcelace“ připadlo 60 procent státním podnikům a zbytek jednotlivcům.
Přerozdělovalo se i v Drahanovicích. Konkrétně z pozemků zdejšího hospodářského dvora a to o celkové výměře
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39 ha. Místním zemědělcům bylo přerozděleno cca 27 ha, Ostrému, JZD dostalo 9 ha. V tomto navyšování povinností
1 ha se vymezil pro stavbu obecního úřadu, 7 ha na zahrádky a středně velkým soukromým zemědělcům bych prozatím neviasi 3 ha na stavební místa. Z celkové plochy půdy se přerozdě- děl žádnou snahu o jejich donucení vstoupit do družstva.
lilo ale minimum. Stát již argumentoval potřebou větších celků Z jednoho prostého důvodu, JZD se potýkalo s nedostatkem
a zákon z 23. února 1949 o JZD jako by symbolicky zakončil pracovních sil a v této fázi ještě nedisponovalo společnou
převody půdy do soukromých rukou.
živočišnou výrobou. Takže by MNV byl sám proti sobě, likviObecně se dá říct, že uchopení moci komunistickou stra- dací celých statků by přicházel o dodávky mléka a masa, které
nou, včetně reforem po tomto převratu, bylo na vesnici podpo- prozatím nebyl s to sama zajistit. Zatímco odvolání pana
rováno především bezzemky, kovorolníky a domkaři. Z těchto Grulicha k ničemu nevedlo, panu Ostrému byl příděl snížen na
skupin pak pocházela drtivá většina aktivních lidí, zastoupe- 3,5 ha. Pan Smyčka po tomto přídělu rezignoval a rozhodl se
ných v rolnických komisích a jiných složkách od února řídí- odevzdat grunt. JZD přijalo jen pozemky, živočišnou výrobu si
cích život na vesnici. Ostatní tradiční složky společnosti1 na po určitý čas musel pan Smyčka obstarávat dál, avšak bylo mu
změněné politické konstelaci tratily, a tudíž neměly zájem se dovoleno odprodat koně.
na ní nějak podílet.
Dne 14. března 1953 zemřel, po návratu z Moskvy a přesně
Zemědělská politika před únorem 1948 se ubírala spíše devět dní po Stalinovi, prezident a čestný občan Drahanovic
k rozmělnění půdy a rolnických hospodářství. Avšak s uchope- Klement Gottwald. Smuteční tryzna za Stalina a Gottwalda se
ním moci KSČ nastala změna. Po celém Československu měla konala na sále U Jóhnů. Skončila tak éra nejtvrdšího stalinisbýt zakládána výrobní JZD. Přestože družstva ve své podstatě mu v Československu.
by měla být samostatná a především dobrovolná, nebyla splněJeště během Gottwaldova prezidentování byla naplánována
na ani jedna z těchto dvou základních podmínek. Zemědělství měnová reforma, která se uskutečnila 30. května 1953 a zásadmělo přejít k plně centrálně řízenému modelu. Po roce 1949 ně ožebračila všechno obyvatelstvo, zvláště pak ty, kteří měli
začala výkonná moc vykupovat i zabavovat zemědělcům stro- naspořeno. 300 korun na obyvatele se měnilo v poměru 1:5,
je. O tom, kolik strojů takto získalo či nezískalo drahanovické ostatní peníze 1:50. Stát se tak zbavil zadluženosti. Poprvé
strojní družstvo, které zde působilo, není známo. KSČ se došlo k silnému odporu obyvatel proti KSČ, nastala vlna stápostupně začala vypořádávat s tzv. vesnickými boháči. V Olo- vek, někteří členové vystupovali ze strany a nutno je si vzpomouckém kraji bylo vedeno 3 835 trestních řízení s rolníky.
menout i na rozsáhlé povstání v Plzni, které ale zůstalo osamoV roce 1952 vznikl přípravný výbor JZD v Drahanovicích. cené. Životní úroveň obyvatel značně poklesla (reálná hodnota
To bylo oficiálně vyhlášeno již 27. 2. 1952, ale v podstatě ještě příjmů se snížila na 88,4 procent ve srovnání s rokem 1950,
neexistovalo. Členové výboru začali agitovat při žních na příjmy většiny dělnických a úřednických rodin nepřesáhly
rolníky, aby vstupovali. Základem pro vznikající JZD se stalo životní minimum). Obecní kronikář Josef Korhoň poznamenamístní strojní družstvo, které se tak přeměnilo v JZD II. typu, l: „někde přijali reformu s většími, někde s menšími starostmi,
tedy se společnou rostlinnou výrobou. Prvním předsedou se někde klidně“. Neexistují žádné informace, že by v Drastal František Ostrý, dosavadní předseda rolnické komise (ten hanovicích došlo k nějakému většímu protestu proti reformě.
působil v nové funkci až do roku 1957, kdy byl nahrazen Josef Korhoň pak rekapituluje: „Tato měnová reforma je ponaAntonínem Ostrým). O tom, jak JZD přijali občané, líčí děkan učením, aby občané uspořené peníze nenechávali doma, ale
Otčenášek (ten se v roce 1951 vrátil ze Slatinic) ve farní kroni- dávali je do spořitelny.“ Ve spořitelně se totiž peníze měnily
ce: „Jedni si to (vznik JZD) pochvalují, druzí haní.“ Vedle v poměru 1:5 až do výše částky 5 000 Kčs. Zároveň s peněžní
JZD v obci působila také strojní a traktorová stanice pro ka- reformou došlo ke zrušení vázaného trhu a potraviny byly
tastry Lutín a Náměšť na Hané, oba subjekty spolupracovaly. uvolněny, což znamenalo konec přídělovému systému.
V roce 1951 strojní a traktorová stanice vyhořela. Škoda byla
O duchu doby hovoří i dvakrát mezi léty 1949-1953 proběhvyčíslena na 4 miliony Kčs.
nuvší sbírka na pomoc Severní Koreji, vedená nějakými dobV době, kdy JZD ještě neexistovalo, vyvíjel MNV v Dra- rovolníky.
hanovicích tlak na zemědělce prostřednictvím rolnické komise
v čele s Františkem Ostrým, který přísně sledoval plnění dodáMgr. Roman Paulo, zastupitel
vek. Rada schválila následující usnesení:
„Ti zemědělci, kteří pro stáří nebudou
moci odvádět dávky, budou muset odevzdat svá pole do nuceného nájmu místnímu cukrovarskému dvoru. Jedná se o
pole A. Turka a M. Koudelky. Pánové,
kteří se rozhodli, že své pozemky již
nebudou celé obdělávat, byli upozorněni, že jsou tomuto povinni. Jedná se o
Čištění a kontrola komínů na pevná
pány Kouřila, Tomana, Smyču a Gama plynná paliva dle Nařízení HZS ČR.
bu.“ V roce 1953 dodávky nesplnili
Zákon č. 320/2015 Sb.
hospodáři Grulich, Smyčka, Kouřil,
Vyhláška
č. 34/2016 Sb.
Dostál, Kaláb, a Šindelář, byli za to
prošetřováni. Ano, zemědělci často
Čištění kouřovodů
nestíhali s pracemi a odváděním vysokých dávek MNV, proto se snažili si
Čištění kotlů a kamen na tuhá paliva
práci nějak ulehčit, případně snížit nuceVložkování komínů
né odvody. MNV ale naopak své požadavky navyšoval. Dne 17. 8. 1953 dali
Revize
občané k dispozici MNV 20 ha, což na
JZD bylo moc, proto MNV převedl do
Drahanovice - Ludéřov 23, 783 43 Drahanovice
nuceného nájmu 2 ha Josefu Grulichovi,
po 1 ha Josefu Kalábovi a Aloisi ChytiTel.: 732 584 907, email: navratil-kominictvi@seznam.cz
lovi, 3 ha Tomáši Králi a 5 ha Bohumilu
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1
Sedláci, střední a malí rolníci nebyli-li zásadně proti, tak museli být alespoň velmi zneklidněni. Za výrazně odlišnou můžeme považovat situaci v pohraničízde očekávejme silnou podporu KSČ napříč rolnictvem. Komunisté totiž měli zásadní vliv na přidělování půdy získané po Němcích.

Srpen 2020

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Z činnosti TJ SOKOL Drahanovice
V první polovině roku na nás, stejně
jako na všechny obyvatele, dolehla
epidemie koronaviru a následná hygienická opatření i na Sokol Drahanovice.
Kolektivní sportovní život byl zmrazen, sportovat se mohlo jen individuálně a to ještě v omezené míře. Soutěže
byly zrušeny pro celé jarní období.
V červnu se pomalu za mimořádných
hygienických opatření vrací jednotlivá
mužstva k tréninkům. V červenci začínají muži hrát i přátelská utkání.
Poslední červencovou neděli jsme pořádali tradiční pohárový turnaj, jeho již
49. ročník. Zúčastnila se ho mužstva
SK Náměšť na Hané, SK Slatinice,
Sokol Přemyslovice a naši muži.
Tentokrát jsme se rozhodli pro systém
každý s každým v utkáních 2x20
minut. V prvním utkání nastoupili naši
proti Přemyslovicím a na 1:1 vyrovnávali až v nastavení druhého poločasu.
Další utkání Náměšť - Slatinice 3:1 ,
Přemyslovice-Náměšť 0:4, Drahanovice - Náměšť 1:4 , Slatinice - Přemyslovice 2:0 , Drahanovice - Slatinice
2:2 . Vítězem se stalo mužstvo Náměště na Hané s 9 body, druhé skončily
Slatinice se 4 body, třetí domácí mužstvo se 2 body a čtvrté Přemyslovice
s 1 bodem. Nejlepším střelcem byl
Dostál z Náměště na Hané, nejlepším
brankářem byl vyhodnocen J. Kubíček
ze Slatinic. Již nyní se těšíme na jubilejní 50. ročník v roce 2021.
Nový soutěžní ročník okresních
soutěží byl rozlosován začátkem čer-

vence a naši muži se na základě rozhodnutí hráčů a trenéra přihlásili do III.
třídy. Bylo to na základě malého počtu
hráčů v kádru. V tomto přestupním
termínu jsme uvolnili Jirku Navrátila
do Náměště, za něj jsme obdrželi 3
mladé hráče. Na podzim kromě mužů
bude hrát v Drahanovicích jen přípravka B 12 , kterou vede Miloš Trnka.
Dalších několik žáků bude působit v 3
mužstvech ve Slatinicích. Škoda, že
někteří talentovaní žáčci přestali hrát a
raději se věnují jiným činnostem.
Věříme, že časem se vrátí a pomohou
drahanovickému fotbalu. Totéž ovšem
platí i o většině bývalých dorostenců.
Přestávku ve sportovní činnosti
jsme využili na přístavbu sociálních
zařízení. Kdo jste náš areál navštívili,
mohli jste se přesvědčit o tom, jak
práce pokračují. V současné době je
hotové přízemí, kde vzniklo 5 nových
kabinek, 3 pisoáry , umývárka a technická místnost. Tuto část již prověřili
účastníci hodové taneční zábavy se
skupinou SAX. Nyní pokračují dokončovací práce v patře, kde k zasedací
místnosti vzniknou 2 kabinky, 2 pisoáry, umývarka a technická místnost.
Celková hodnota díla je přes 1,4 mil.
Kč. Pokud se nám podaří získat další
dotace, chceme ve stavbě pokračovat –
rozšířit šatny pro muže a vybudovat
sklad.
Nový soutěžní ročník se už rozjel.
Věříme, že se bude hrát bez problémů.
V prvním utkání vyhráli muži doma
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s Nedvězím 2:1 a stejným poměrem
prohráli v druhém utkání na Bouzově.
Kromě sportování nás čeká i spousta práce v našem areálu. Je třeba vyměnit střechu na administrativní budově.
Podle možností chceme vylepšit část,
která slouží jako dětské hřiště, osadit
další lávky kolem hřiště, pokračovat
v pracích na budově vedle pódia.
Přeji všem klidné příští dny, přijďte
povzbudit naše fotbalisty, ať velké
nebo přípravku. O termínech vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu.
Jaromír Ostrý
předseda TJ Sokol Drahanovice z.s.

Z ocenění nejlepších hráčů
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ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

UHLÍ, BRIKETY, DŘÍVÍ

Srpen 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

