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Vážení spoluobčané,
máme tu konec roku 2020. Roku,
který nás všechny zasáhl všemožnými
vládními opatřeními a nařízeními z důvodu koronavirové pandemie. Na podzim byl opět aktivován krizový štáb
obce, který se pravidelně schází a řeší
potřebná protikoronavirová opatření.
Obec Drahanovice zakoupila generátor ozonu na dezinfekci prostor ZŠ
Drahanovice, Mateřské školy Drahanovice, Mateřské školy Ludéřov a
obecních prostor. Chci poděkovat
všem členům krizového štábu obce za
jejich skvěle odvedenou práci, kterou
se významně podílejí v boji proti šíření
koronavirové pandemie v obci.
Na svém posledním zasedání zastupitelstvo obce Drahanovice schválilo
výběr dodavatele nákladního vozidla
s hákovým nakladačem kontejnerového typu. Jaký to pro naši obec bude mít
přínos? Uvedu příklad. Do každé části
obce pořídíme kontejnery na BIO
odpad, které budeme vyvážet. Dále si
budeme sami odvážet KALY z naší
ČOV Drahanovice, komunální odpad
z kontejnerů ze hřbitova, ze základny
z Rybníčka, z chatových oblastí v obci.

Především, ale zmechanizujeme a
ulehčíme práci našich pracovníků
údržby obce. Doposud totiž posečenou
trávu z veřejných prostranství zaměstnanci obce ručně házeli lopatami na
ložnou plochu vozu Multicar!!
Paní doktorka Zimová ukončila
provoz ordinace praktického lékaře
v obci k 31.10.2020. Bylo to její svobodné rozhodnutí. Osobně jsem byl
paní doktorce poděkovat za její péči, se
kterou se o nás více jak čtvrt století
starala. Od 01.11.2020 se nové role
praktického lékaře uchopil MUDr. Jan
Zarivnij z Laškova.
Na sběrných místech v obci, kde se
ukládá do 120 litrových kontejnerů
olej, přibyly kontejnery na KOVY. Zde
můžete odkládat plechovky a drobný
kovový odpad.
Online bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce Drahanovice za rok 2020 Krajským úřadem
Olomouckého kraje, odborem kontroly
s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Letos jsme v důsledku koronavirové
pandemie bohužel nemohli uspořádat
tradiční rozsvícení vánočního stromu u

Černé věže. Díky podpoře Nadace
ČEZ, jsme rozsvítili další z obecních
stromů v obci. Tentokrát byl vybrán
smrk u Galerie U Kalicha. Tímto nadaci ČEZ děkuji, že projekt finančně
podpořila a my mohli vánoční strom
rozsvítit.
V současné době dokončujeme
realizaci následujících projektů rekonstrukci střechy a krovu na Základní škole v Drahanovicích, dále
obnovu školní sportovní plochy v obci
Drahanovice (tartanová dráha na drahanovickém fotbalovém hřišti) a rekonstrukci Mateřské školy v Ludéřově
s vybudováním nového oddělení.
Jelikož veškeré financování není definitivně ukončeno, budu vás vážení
spoluobčané, o konečném výsledku
informovat v dalším čísle obecního
zpravodaje.
Přijali jsme grant na projekt
WIFI4EU v částce 15.000 EUR.
Iniciativa WIFI4EU podporuje zavádění bezplatného Wi-Fi připojení pro
občany a návštěvníky ve veřejných
prostorách, jako jsou parky, náměstí,
veřejné budovy, knihovny, zdravotní
střediska nebo galerie.
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Zrekonstruovaná střecha Základní školy

Byli jsme úspěšní v získání dotace
ve výši 3.257.000,-Kč na pořízení 900
ks kompostérů pro naše občany a 5 ks
kontejnerů na textil a oděvy do každé
místní části obce Drahanovice v rámci
projektu „Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice“. Více
informací k projektu, který se bude
realizovat na jaře 2021 podá v jarním
zpravodaji místostarosta obce Ing.
Pavel Navrátil.
Bohužel díky přetrvávání koronavirové pandemie a vládním opatřením
jsem vás nemohl pozvat na prohlídku
opravené budovy č.p. 119 v Drahanovicích na objekt sociálního bydlení.
V současné době probíhá kolaudační
řízení tohoto nově opraveného domu.
V krátkosti vás ještě seznámím
s dalšími plány obce Drahanovice pro
nejbližší období:
• získali jsme dotaci ve výši 446.024,Kč na vybudování chodníků u silnice
II/448 v Ludéřově – úsek I.- pomník
padlých – konec obce směr Laškov a
úsek II - Kulturní dům - Mateřská škola. Realizace proběhne po výběrovém
řízení na dodavatele stavby na jaře
2021.

• připravujeme výběrové řízení na
dodavatele stavby environmentální
učebny ve dvoře Základní školy v Drahanovicích. I na tento projekt jsme
získali dotaci, bezmála 750.000,- Kč,
takže se naše děti budou v horkých
slunných dnech učit v příjemném
chládku venkovní učebny.
• byla podána žádost do programu
EFEKT 2021 na Ministerstvo průmyslu a obchodu na kompletní výměnu
veřejného osvětlení ve všech částech
obce Drahanovice.
• byla podána žádost na stavební
povolení pro vybudování chodníku a
zálivů na parkování v obci Drahanovice (celá Lázinka + od potoka
kolem Černé věže, od Základní školy
až ke hřbitovu). Tento projekt budeme
chtít řešit z části na dotaci.
Když už jsme se vzhledem k letošní
koronavirové pandemii nemohli veřejně setkat u rozsvěcování vánočních
stromků ve všech částech naší obce,
ani jsme se nemohli účastnit každoroční školní besídky základní školy, tak
jsme rozhodli o nákupu 390 porcí
ovoce pro naše děti!

Z činnosti rady Obce Drahanovice
srpen 2020 – listopad 2020
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Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovnicím a pracovníkům
obecního úřadu, zastupitelům obce
Drahanovice, představitelům všech
spolků v obci, knihovnicím, správcům
kulturních domů. Též děkuji všem
členkám sboru pro občanské záležitosti, celému učitelskému sboru a zaměstnancům ZŠ, MŠ Drahanovice a MŠ
Ludéřov. V této těžké době děkuji také
všem členům krizového štábu obce
Drahanovice, členům zásahových
jednotek SDH v obci.
Díky vám všem, za vaši práci, kterou jste pro obec Drahanovice v roce
2020 vykonali.
Vážení spoluobčané, přeji vám
všem klidné a krásné prožití svátků
vánočních. Pod stromečkem od Ježíška
hodně dárků, a do nového roku 2021
vám všem přeji pevné zdraví, štěstí
v osobním i pracovním životě.
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

Náš letošní rozsvícený
vánoční strom
za podpory nadace ČEZ

• 2 žádosti o pronájem KD Střížov,
• 1 žádost o bezplatný nájem prostor za KD Střížov a
Domečku,
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Střížov,
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Lhota pod Kosířem,
Vážení spoluobčané,
• 3 žádostí o drobné finanční příspěvky,
v období od vydání letního obecního zpravodaje se rada • 12 nabídek na drobné práce a dodávky,
obce Drahanovice sešla celkem 19x (6x v srpnu 2020, • 3 nabídky na rekonstrukci podlah, dodatečnou vodorov4x v září 2020, 4x v říjnu 2020 a 5x v listopadu 2020).
nou izolaci zdiva, výměnu zdravotně technické instalace a
ústředního topení v rámci stavby "MŠ Ludéřov - vytvoření
Na těchto jednáních rada obce Drahanovice řešila a schváli- nového oddělení včetně zázemí",
la:
• 3 nabídky na rekonstrukci přístavby střechy, opravu
• 7 žádostí o pronájem KD Ludéřov,
krytiny nad chodbou do tělocvičny z trapézových plechů a
• 1 žádost o změnu pronájmu KD Ludéřov,
zhotovení šambrány na budově v ZŠ Drahanovice ,
Pohled
dvora zdomu
č. 119
s čerstvě
zeleníAmpermarket, a.s. na dodávku silové
• 3 žádosti o zrušení pronájmu
KD do
Ludéřov
důvodu
koro• 1 vysazenou
nabídku firmy
navirových opatření,
elektřiny,

•
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• 1 nabídku na technický dozor investora na stavbě,
• 1 nabídku na zajištění inženýrské činnosti pro územní
rozhodnutí stavby „Lhota pod Kosířem-stoková síť“,
• 1 nabídku na administraci výběrového řízení,
• 1 žádost o směnu části parcely č. 972/2 o výměře 310 m2
v k.ú. Ludéřov za části parcel č. 959/1, p.č. 959/2 a p.č.
1025/3 o výměře 310 m2 v k.ú. Ludéřov,
• 1 žádost o souhlas ke stavbě "Rekonstrukce hasičské
zbrojnice Střížov",
• 1 žádost o povolení zhotovení parkovacího místa před
domem v Ludéřově,
• 2 žádosti MUDr. Jana Zarivnije o příslib pronájmu a o
pronájem prostor ordinace praktického lékaře v Drahanovicích č.p. 4 od 1.11.2020,
• žádost Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočky Olomouc o určení zástupce do komise pro zjišťování průběhu hranic KoPÚ v k.ú. Lhota pod
Kosířem. Rada obce určila jako zástupce za Obec Drahanovice místostarostu obce Ing. Pavla Navrátila st.,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice ve věci sponzorského daru pro ZŠ Drahanovice,
• žádost mažoretek Drahanovice o poskytnutí KD Střížov
na tréninky mažoretek od září do prosince 2020,
• žádost občanů Kníniček o zajištění vánočního stromku
pro účely veřejné výzdoby obce Kníniček,
• žádost vedoucí učitelky MŠ o zajištění balíčků s ovocem
pro děti MŠ Ludéřov a MŠ Drahanovice na Mikulášskou
nadílku,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice o zajištění 70 ks
mikulášských balíčků s ovocem pro žáky ZŠ Drahanovice,
• 2 žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 1008/1 o výměře 95m2 a pozemku p.č. 1033/6 o výměře 48 m2 v k.ú.
Ludéřov,
• žádost Správy železnic, státní organizace, Oblastního
ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc o připojení k trafostanici ČOV Drahanovice pro světelné přejezdové zabezpečovací zařízení na silnici II/449, P7643 v km
24,554 úseku Olomouc hl. nádraží-Čelechovice na Hané,
• žádost České pošty, s.p. Region Severní Morava o umístění poštovní odkládací schránky vlevo od vchodu k č.p. 111
v Drahanovicích,
• 1 žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst.6, písm. c) d) e) zákona č. 13/1997 Sb. na
akci Lhota pod Kosířem - stoková síť,
• dodavatele na akci "MŠ Ludéřov-Vytvoření nového oddělení včetně zázemí" firmu K-stav stavební a.s. s celkovou
cenou 1.992.022,75 Kč bez DPH, 2.410.347,53 Kč vč. DPH,
• dodavatele na akci "Obnova školní sportovní plochy
v obci Drahanovice", firmu MERAT s.r.o., s nabídkovou
cenou 1.909.110,17 Kč včetně DPH,
• dodavatele na dodávku a osazení 2 ks dopravních zrcadel
do Ludéřova vedle domu č.p. 17 a do Drahanovic před č.p.
121, firmu Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.,
• dodatek č. 7 k Směrnici o oběhu účetních dokladů č.
1/2010,
• dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu mezi
Europe Easy Energy a.s. a obcí Drahanovice ve výši 499,Kč /1MWh bez DPH,
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.2.2020 na akci
"Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého ve Střížově". Termín
dokončení a předání díla byl vzhledem ke koronavirové
pandemii prodloužen do 20.10.2020,
• dodatky č. 1,2,3 ke smlouvě o dílo s firmou K-stav stavební a.s. na akci "Mateřská škola Ludéřov - vytvoření
nového oddělení včetně zázemí“ na vícepráce týkající se
instalace nové podlahy, hydroizolace nového oddělení,
výměny stávajících rozvodů zdravotně technických instala-
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cí a ústředního vytápění v celkové ceně 527.148,13 Kč vč.
DPH,
• dodatek č. 1 k akci "Obnova školní sportovní plochy
v obci Drahanovice" z důvodu neúnosného podloží v celkové ceně 39.151,- Kč bez DPH,
• dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava střechy a
krovu základní školy v obci Drahanovice" mezi obcí
Drahanovice a firmou STAVBROS s.r.o. v celkové ceně
322.861,20 Kč bez DPH,
• dodatek č. 1 na akci "014D24100 0469 DrahanoviceDopravní automobil pro JSDH Střížov". Termín dodávky
dopravního automobilu se vzhledem ke koronavirové pandemii prodlužuje z 30.11.2020 na 31.1.2021,
• harmonogram sběru nebezpečného a velkoobjemného
odpadu v obci dne 3.10.2020,
• formulář žádosti o pronájem sociálního bytu,
• navrženou částku paušální ve výši 28,0 m3 / obyvatele /
rok x 50,00 Kč = 1400,-Kč / rok bez DPH v rámci stočného
pro rok 2021,
• kupní smlouvu k přípojnému zametači k traktoru VIVID
zn. Agrometal KM-M 1250 UZ,
• kupní smlouvu na nákup pozemků v k.ú. Drahanovice od
paní Dariny Kučerákové,
• omezený provoz Obecního úřadu vyplývající z nouzového stavu s účinností od 12.10.2020,
• objednání hydrogeologického průzkumu lokality pod
rybníčkem v Ludéřově,
• odstoupení MUDr. Blanky Zimové od smlouvy o provádění pracovně lékařských služeb-smlouvy o provádění
závodní zdravotní péče z důvodu ukončení provozu zdravotnického zařízení,
• osvědčení o nastoupení pana Aleše Hradeckého z Drahanovic do funkce člena zastupitelstva obce Drahanovice,
• příspěvek na drobné občerstvení do volebních okrskových komisí - volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a
do Senátu ve dnech 2.-3.10.2020 v celkové částce 500,-Kč,
• pověření místostarosty obce Drahanovice Ing. Pavla
Navrátila k uzavírání manželství,
• plán inventur na rok 2021,
• 1 smlouvu o budoucí smlouvě kupní o převodu vlastnického práva k nemovité věci na pozemek v Drahanovicích,
• 1 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Českou republikou-Státním pozemkovým úřadem a
obcí Drahanovice v rámci stavby "Lhota pod Kosířemstoková síť",
• 2 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi
ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Drahanovice v rámci stavby
"Lhota pod Kosířem-stoková síť",
• 1 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
smlouvu nájemní mezi Lesy České republiky, s.p. a obcí
Drahanovice na akci "Lhota pod Kosířem-stoková síť",
• smlouvu o nájmu nemovité věci mezi Obcí Drahanovice
a MUDr. Janem Zarivnijem, praktickým lékařem pro dospělé,
• smlouvu o poskytování služeb odborného zástupce provozovatele splaškové kanalizace a ČOV Drahanovice mezi
obcí Drahanovice a RNDr. Marcelou Česalovou,
• smlouvu s firmou ČEZ,a.s., o reklamě a propagaci na
akci "Rozsvěcení vánočního stromu 2020 v Drahanovicích". Dotace ve výši 20.000,-Kč byla použita na rozsvěcení vánočního stromu u Galerie u Kalicha dne 28.11.2020,
• výzvu k podání nabídky na akci "Drahanovice-Nákladní
vozidlo s hákovým nakladačem kontejnerového typu",
oslovené firmy, termín podání nabídek a termín realizace,
• rozpočtové opatření č.2/2020, č.3/2020 a č. 5/2020
• rozpis střídání oddělených skupin zaměstnanců Obec-
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ního úřadu Drahanovice v návaznosti na usnesení vlády o
přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v době od
3.11.2020 do 20.11.2020 a v době od 23.11.2020 do
12.12.2020,
• vítěze výběrového řízení na akci "Drahanovice - Nákladní vozidlo s hákovým nakladačem kontejnerového typu"
firmu VOLVO Group Czech Republic, s.r.o. s nabídkovou
cenou 1.875.515,-Kč bez DPH, 2.269.373,- Kč vč. DPH,
• vrácení poplatku za psa ve výši 150,-Kč z důvodu úhynu
psa již v loňském roce,
• záměr obce Drahanovice o prodeji movité věci - malotraktoru T4-K10-C. Obec Drahanovice na základě tohoto
záměru vyhlásí nabídkové řízení na odkup malotraktoru T4K10-C.
Rada obce Drahanovice souhlasila:
• se stavbou a umístěním biologické domovní ČOV na p.č.
959/14 v k.ú. Ludéřov dle zpracovaného projektu "Biologická domovní ČOV parc. č. 959/14 k.ú. Ludéřov",
• s vydáním výjimky ve smyslu ustanovení § 169 stavebního zákona na akci: "Obec Drahanovice, komunikacelokalita střed" v k.ú. Drahanovice,
• se záměrem vybudovat oplocení na pozemku p.č. 381/53
v k.ú. Lhota pod Kosířem,
• s žádostí Tomáše Hořínka, GeneralNet s.r.o. o umístění
vysílače na budovu MŠ Ludéřov.
Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• dočasné omezení autobusových linek, jejichž objednatelem je Olomoucký kraj v důsledku nouzového stavu,
• informaci ČEZ Distribuce a.s. o přerušení dodávky elektřiny dne 16.9.2020,17.9.2020 a 12.11.2020,
• mimořádnou zprávu o revizi elektrického zařízení
v Domě sociálního bydlení č.p. 119 v Drahanovicích.
Elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu,
• nabídky firem na akci " Drahanovice-Nákladní vozidlo
s hákovým nakladačem kontejnerového typu",
• 2 žádosti o změnu Územního plánu obce Drahanovice,
• zprávu firmy Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o., o
opravě poruch na vodovodním řadu v majetku obce
Drahanovice v červenci 2020 v Ludéřově a ve Střížově,
• 1 žádost o pronájem obecního bytu a zařadila tuto žádost
do pořadníku o nájem bytů v domě sociálního bydlení
Drahanovice č.p. 119,
• oznámení ordinačních hodin MUDr. Jana Zarivnije,
praktického lékaře v Drahanovicích od 1.11.2020,
• oznámení Diakonie Broumov, sociální družstvo o veřejné
sbírce z důvodu kritické situace,
• oznámení Michaely a Hedviky Sedlákových o rekonstrukci střechy na č.p. 9 v Drahanovicích,
• oznámení firmy EKO-KOM, a.s. o výši odměny za zajištění využití odpadů z obalů za období od 1.7.2020 do
30.9.2020 v celkové výši 75.417,64 Kč,
• oznámení České pošty, s.p. o krátkodobé uzavírce poboč-

ky pošty v Drahanovicích ve dnech 2.12.- 4.12.2020,
• územní rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření distribuční sítě NN 0,4 kV kabelovým zemním vedením v obci
Drahanovice, část Lhota pod Kosířem, č. IV-128018086 napojení p.č. 85 Pilous, smyčka,
• potvrzení SZIF o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV
na akci "Úprava spolkového domu v Ludéřově pro kulturní
činnost",
• rozhodnutí Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru ČR o poskytnutí dotace ve
výši 450.000,-Kč na akci "014D241000469 Drahanovice Dopravní automobil pro JSDH Střížov",
• výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor Drahanovice č.p. 4 z důvodu ukončení provozu zdravotnického
zařízení MUDr. Blanky Zimové, ordinace praktického lékaře pro dospělé,
• výroční zprávu ZŠ a MŠ Náměšť na Hané za školní rok
2019/2020,
• výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Drahanovice dne 2. a 3.10.2020,
• zpracované průkazy energetické náročnosti obecních
budov,
• zápis z kontrolního zjištění kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice č. 1/2020 ze dne 6.10.2020,
Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• odkup pozemku p.č. 47/2, jehož součástí je stavba č.p. 32
v k.ú. Drahanovice,
• prodej části pozemku p.č. 1008/1 o výměře 95m2 v k.ú.
Ludéřov,
• prodej pozemku p.č. 1033/6 - zahrada o výměře 48 m2
v k.ú. Ludéřov,
• dodavatele na akci "Drahanovice-Nákladní vozidlo s hákovým nakladačem kontejnerového typu"
• směnu části parcely č. 972/2 v k.ú. Ludéřov o výměře 310
m2 - vlastník Mgr. Alena Hložková, za části parcel č. 959/1,
p.č. 959/2 a p.č. 1025/3 v k.ú. Ludéřov o výměře 310 m2 vlastník Obec Drahanovice,
• vítěze výběrového řízení "Drahanovice-Nákladní vozidlo s hákovým nakladačem kontejnerového typu" firmu
VOLVO Group Czech Republic, s.r.o.
• stočného pro rok 2021 - částku paušální ve výši 28,0 m3
/obyvatele/rok x 50,00 Kč = 1400,00 Kč bez DPH.
Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce:
• podpisem výše uvedených smluv o dílo, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv a dodatků ke smlouvám
• zajištěním dezinfekce prostor ZŠ Drahanovice, MŠ
Drahanovice a MŠ Ludéřov pomocí generátoru ozónu.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Koupím menší stavební pozemek,
případně malý rodinný domek se zahrádkou
tel.: 777 040 650

Výzva – 700 let obce Drahanovice
Vážení spoluobčané,
v roce 2022 oslaví naše obec 700 let od první písemné zmínky o Drahanovicích. Toto kulaté výročí chceme řádně oslavit. Jednou z aktivit by mělo být vydání publikace nebo knihy z historie naší obce. Abychom tento úkol splnili, prosíme vás o spolupráci. Pokud máte doma nějaké materiály – fotografie, obrazy, rodokmeny, různé písemnosti i starožitnosti, prosíme o jejich zapůjčení. Pokud by se chtěl někdo z vás aktivně zapojit do činnosti skupiny obyvatel, kteří tyto
materiály budou zpracovávat, budete vítáni. Věřím, že nám pomůžete, abychom toto krásné výročí řádně oslavili.
Starosta obce Tomáš Kröner

Prosinec 2020
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Z mateřské školy
V mateřské škole v Drahanovicích jsme v novém školním
roce, na rozdíl od základní školy, nemuseli omezit nebo
přerušit provoz kvůli nákaze COVID-19.
I když byla zavedena přísnější hygienická opatření, děti i
rodiče si na ně rychle zvykli a respektují je, za což bychom
jim chtěli touto cestou velice poděkovat.
V průběhu září a října jsme se s dětmi mohli ještě zúčastnit několika akcí. Tradičně pořádal Mikroregion Kosířsko
program „S dráčkem na Velký Kosíř“, během kterého se
naši předškoláci zapojili do plnění úkolů zaměřených na
poznávání přírody a ochranu životního prostředí.

Moštovali jsme jablíčka

Děti s dráčkem na Kosíři

Líbila se jim i akce Regionu Haná „Pohádková inkluze“
v parku zámku v Náměšti na Hané. V jejím průběhu si předškolní děti, pod vedením lektorů, měly možnost aktivně
vyzkoušet, jak se žije lidem s postižením. Navázali jsme tu
kontakt s centrem aplikovaných pohybových aktivit APA a
těšíme se na novou spolupráci. Region Haná nám také
poskytl pomůcky k zorganizování „Jablíčkového dne“. Děti
si mohly samy vyzkoušet moštování jablíček pomocí zapůjčeného drtiče a lisu. Odměnou jim byl nejen samotný zážitek, ale hlavně plný soudek čerstvého jablečného moštu, na
kterém si společně pochutnaly.
V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme od Regionu
Haná také získali bezplatně několik knih do dětské knihovny a jako podporu polytechnického vzdělávání máme přislíbenu novou stavebnici SEVA.
Pro děti i rodiče jsme také v rámci projektového dne
domluvili setkání s členem policie ČR. Ten je seznámil
s důležitostí dodržování pravidel silničního provozu a
ochrany osobní bezpečnosti a předvedl jim ukázku policejní

Prodej
Vánočních
hvězd
Stejně jako v předešlých letech jsme
pro nadaci Šance Olomouc o.p.s.
prodávali Vánoční hvězdu v Galerii
U Kalicha. Celý výtěžek prodeje
7.500,- Kč pomůže dětem na dětské
klinice v Olomouci. Děkujeme
všem, kteří si hvězdu zakoupili.

výzbroje a výstroje. Největším zážitkem byla pro děti prohlídka policejního vozidla.
Podařilo se nám realizovat i logopedickou depistáž a
podpořit tak správný řečový vývoj dětí.
Do mateřské školy jsme pozvali i pracovnici Českého
červeného kříže, která dětem prostřednictvím pohádek o
medvídkovi Popletovi přiblížila problematiku úrazů a
poskytování první pomoci. Předvedla dětem ukázku realistického maskování různých zranění (řezná a tržná rána,
popálenina, zabodnutý střep, tepenné krvácení) i jejich
ošetření, do kterého se děti nadšeně zapojovaly. Získaly také
povědomost o číslech integrovaného záchranného systému.
I když další projektové dny jsme museli již odložit a
potýkáme se s karanténou pracovnic, snažíme se děti o nic
neochudit a nabízet jim pestrou škálu tvořivých a pohybových činností, aby se jim v mateřské škole v Drahanovicích
líbilo a chodily k nám rády.
Proběhl i den Mikuláše s čertíkem, kteří nechyběli ani
letos ve školce a přinesli ovocný dárek věnovaný obcí
Drahanovice. Nedočkavě vyhlíží děti Vánoce. Vánoční
nadílku i letos zpestřily některé hračky zakoupené ze sběru
starého papíru, který se nám díky pomoci rodičů a obyvatel
Drahanovice podařilo zachovat i v době lockdownu.
Za všechny děti i pracovnice přeji Všem krásný a klidný
nový rok 2021.
Romana Schwarzová, ved. uč. MŠ Drahanovice

•
•

Koupím VESNICKOU CHALUPU/CHATU.
Potřebujeme klid a soukromí. Tel.:605 913 562
Utíkám z města. Chci koupit rodinný dům.
Děkuji za zavolání nebo SMS. 732 741 922

Dobrého dne z galerie!
Konec léta se nesl na vlně nastupující druhé vlny a s tím přišla i opatření,
která znemožnila konání jakýchkoli
naplánovaných akcí. Nyní se již opatření uvolňují a tak doufám, že se setkáme alespoň, stejně jako minulý rok, na
Štědrý den při živém betlému od 11 do
14 hodin.
Letos máme navíc krásně nazdobený strom v areálu u galerie a tak atmosféra bude jistě krásná. Bohužel nemohu takto dopředu slíbit jaký bude pro-

gram či občerstvení. Vše záleží na tom,
jaká budou v tento termín protiepidemická opatření. Nechte se proto překvapit a během polední procházky
s dětmi 24. prosince se setkejme u
stromečku u Galerie u Kalicha.
Chtěl bych poděkovat Kláře Psotové za pomoc s výrobou Betlému,
který doplňuje vánoční strom u galerie.
Rád bych vám popřál do nového
roku, nechť se má každý tak, jak si
zaslouží.
Jakub Kohn
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Akce SPOZ:
29.08.2020 - zlatá svatba Marie a Antonín Vychodilovi, Ludéřov

12.09.2020- vítání občánků:

29.08.2020 - zlatá svatba Marcela a Pavel Hrubí, Střížov

Viktorie Šímová, Drahanovice

30.08.2020 - XVII. Setkání seniorů – Pavel Vítek

Adam Andrýsek, Střížov

05.09.2020 - zlatá svatba Zdeňka a Miroslav Koppovi, Ludéřov

Tomáš Smékal, Ludéřov
Tommy Vysloužil, Střížov

Matrika - svatby
Galerie U Kalicha Drahanovice
31. 07. 2020
Zdeněk Čepička, Drahanovice
Hana Vajčnerová, Lhota p/K
11. 09. 2020
Jiří Fukan, Drahanovice
Andrea Hamzová, Drahanovice
19. 09. 2020
Miroslav Drexler, Litovel
Jana Víšová, Olomouc

Černá věž Drahanovice

Zlatá svatba Zdenky a Miroslava Koppových na sýpce v Ludéřově

08. 08. 2020
Zdeněk Popelka, Drahanovice
Markéta Andrýsková, Drahanovice
12. 09. 2020
Michal Neumann, Olomouc
Veronika Dofková, Olomouc

Barokní sýpka Ludéřov
22. 08. 2020
24. 10. 2020

Dominik Vrána, Drahanovice
Tomáš Sklenák, Ludéřov

12. 09. 2020
26. 09. 2020

Jan Kotek, Vrahovice
JiříVaňák, Drahanovice

- Barbora Štefánová, Lipník nad Bečvou
- Věra Hausknechtová, Ludéřov

Obřadní síň Drahanovice
- Radomíra Zatloukalová, Střížov
- Alena Kovářová, Drahanovice

Prosinec 2020
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Práce Sboru pro občanské záležitosti
Rok 2020 se blíží ke konci a jak to
povětšinou bývá nutí nás k ohlédnutí,
jaký ten rok byl, co se podařilo, nepodařilo….
Co na to říci? Již v dubnovém zpravodaji jsem psala, jak nám Covid -19
zkřížil plány, zrušil tradiční Velikonoční tvoření na sýpce v Ludéřově.
Slibovala jsem pro milovníky a
milovnice operety za zrušené dubnové
vystoupení „Když dva se rádi mají“
náhradní 19.listopadu. Netušila jsem,
že situace se na podzim nezklidní, ale
naopak ještě víc se rozjede. Hlavně, že
kulturní život bude skomírat a lidé
budou nuceni zůstávat doma.
Ještě že jsme stihli 30. srpna XVII.
Setkání seniorů pod Černou věží
v Drahanovicích se zpěvákem populární hudby a muzikálovým hercem
Pavlem Vítkem. S obavami jsme se
dívali na předpověď počasí a zraky
upírali na nebe. Ale bylo nám přáno a
neděle se vydařila se vším všudy….
A to byla poslední akce sboru pro
občanské záležitosti. Pokud nepočítám
vítání občánků a svatby civilní i zlaté.
Je adventní doba a to jsme každý rok
spolu se z.s. U NÁS pořádali Adventní
tvoření na Sýpce. I to jsme oželeli…
V této nelehké době si přejme hlavně
zdraví, to je důležitější než cokoliv
jiného.

Když nám ten rok a situace tak rychle a často rušily naše plány, jedno nám
zrušit nemůže. To jsou Vánoce, které
můžeme prožít v kruhu blízkých,
milých lidí s láskou a radostí. Netrapme se tím, co změnit nejde, mějme
radost každý den a věřme v dobrou
budoucnost.
Proto vám všem přeji klidné a
radostné vánoční svátky, mnoho zdraví, lásky a pohody v roce 2021.
Iva Psotová
Předsedkyně SPOZ

Pavel Vítek

Ze setkání seniorů pod Černou věží

Vzpomínka na našeho zastupitele pana Martina Černého

V neděli 18.října 2020 nás náhle a
nečekaně opustil ve věku 46 let zastupitel obce Drahanovice pan Martin
Černý. Za svůj krátký život stihl po
sobě zanechat výraznou stopu.
V letech 2014-2020 zastával funkci
zastupitele obce Drahanovice, od roku
1995 byl členem Sboru dobrovolných
hasičů v Ludéřově, který se stal jeho
největším koníčkem. Po celou dobu
členství v SDH Ludéřov nechyběl na

žádné brigádě na zvelebení areálu ve
Vale, sběru starého železa, zdravotních
probírkách obecní zeleně, přípravách a
zajištění každoroční oslavy svátku sv.
Floriána, hasičských soutěží, které
Sbor pořádal, oslavách výročí založení
Sboru a obce Ludéřova, hasičských a
obecních plesů a řadě dalších akcí.
Pro svůj cit a um povolání automechanika byl velmi platným dlouholetým členem zásahové jednotky požární
ochrany Ludéřov, kde zastával funkci
zasloužilého strojníka. Výčet jeho
zásahů od povodní, požárů, taktických
cvičení až po technické zásahy by byl
nekonečný. Za tuto svou bohulibou
činnost byl vyznamenán medailí a
věrnostní stužkou za 20 let činnosti ve
Sboru, Čestným uznáním SDH Ludéřov, čestným uznáním Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska v Olomouci, medailí za příkladnou práci, medailí za zásluhy,
čestným uznáním Krajského sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouckého kraje a titulem Čestný strojník. Jeho zásluhou byly všechny zásahové i sportovní hasičské stříkačky
v Ludéřově vždy velmi dobře připraveny k zásahu a ke sportovní činnosti.

Jako strojník byl podepsán pod dlouhou řadou sportovních úspěchů ludéřovského družstva mužů v soutěžích
požárního sportu v posledních deseti
letech. Významně se zasloužil o generální opravu a zajištění provozuschopnosti dnes již historického zásahového
automobilu ARO M 461, o který se
celá léta vždy pečlivě staral a který byl
jeho srdeční záležitostí.
Jako zastupitel obce Drahanovice
vždy ochotně každému pomohl a vyhověl jak radou, tak i svými činy. Řadě
našich spoluobčanů opravoval automobily a svým traktorkem orával
zahrady a pole včetně provádění předseťové přípravy.
Byl veselé a kamarádské povahy,
miloval přírodu a lidi kolem sebe.
Zanechal po sobě milující manželku a
dvě nezaopatřené děti. I z tohoto důvodu zajistil SDH Ludéřov transparentní
účet u Fio banky a.s. na pomoc rodině
zesnulého bratra Martina Černého a
také s cílem dokončit rekonstrukci
rodinného domu v Ludéřově, který
Martin opravil, avšak nestihl dokončit
všechny potřebné práce.
Hasičský sbor v Ludéřově se tímto
gestem přihlásil k více jak stoleté tradi-
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ci svých předchůdců, kteří v tehdejší
nelehké době Rakousko-Uherska a
První republiky drželi při sobě a vzájemně si pomáhali. Ze srdce děkuji
všem jednotlivcům, spolkům a organizacím, kteří na transparentní účet,
určený pro rodinu zesnulého bratra
Martina Černého jakoukoliv finanční
částkou přispěli.
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S naším zastupitelem, panem Martinem Černým jsme se důstojně naposledy rozloučili v pátek dne 23. 10.
2020 na návsi u kaple Panny Marie
Růžencové v Ludéřově. Jeho předčasný odchod nás nabádá k zamyšlení nad
smyslem života v dnešní uspěchané a
koronavirovou pandemií poznamenané
době. Z toho plyne poučení - je třeba
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brát život na tomto světě jako dar, vážit
si každé prožité chvilky, držet při sobě,
zanechat všech zbytečných sporů,
chovat se k ostatním lidem slušně a
vrátit se k tradicím našich předchůdců.
Jedině takovým způsobem naši společnost vyléčíme a vychováme si do
budoucna důstojné a zodpovědné nástupce.
Ing. Pavel Navrátil st., místostarosta obce

Černá věž
V sobotu 5.12. měla proběhnout na věži poslední akce
letošního roku „Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromku a jarmarkem“.
Bohužel letos se akce kvůli vládním opatřením nekonala,
ale stromeček u věže je rozsvícený. Hodové odpoledne, ale i
Setkání seniorů proběhlo v pořádku s velkou účastí přespolních i našich místních občanů na obou akcích.

I přes veškerá opatření Černá věž letos ve svých prostorách
přivítala 489 návštěvníků, proběhly dvě výstavy a v areálu
několik svateb.
Přeji všem krásné a příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2021 hlavně zdraví, štěstí, lásku a osobní spokojenost.
Lucie Lichnovská

Obnovili jsme sochu sv. Jana Nepomuckého ve Střížově

Jak je v posledních letech dobrým
zvykem, i v letošním roce 2020, poznamenaném koronavirovou pandemií
jsme v naší obci obnovili jednu kulturní památku. Letos to byla socha sv.
Jana Nepomuckého, stojící v centru
Střížova u křižovatky silnic III. třídy
Drahanovice-Střížov-Ludéřov a místní
komunikace Střížov-Náměšť na Hané,
lidově zvané „alej“. Tato památka
regionálního významu z roku 1735
byla v minulosti poškozena celkem

dvakrát a to zemědělskou technikou a
při autonehodě. Při obnově této kulturní památky byly provedeny následující
odborné práce - odhalení obvodového
stupně, očištění kamene od biologických depozitů, konzervace kamene
biocidním prostředkem proti dalšímu
usazování řas, mechů a lišejníků, revize tmelu na horní části podstavce,
náhrada uvolněných a praskajících
tmelů za tmely adekvátní strukturou i
barvou originálnímu kameni, citlivé
odborné odstranění zbytku asfaltu
z erbu na přední straně podstavce bez
poškození kamene, ošetření a zpevnění
povrchu kamene poškozeného v minulosti broušením. Byla provedena lokální lazurní patinace a hydrofobizace
opravovaných partií. Dále byla provedena oprava torza sochy zhotovením
replik obou chybějících rukou s atributy dle dostupných historických fotografií. Při obnově došlo k revizi základu sochy a jeho rekonstrukci včetně
úpravy přilehlého terénu. Obnovu
sochy prováděla firma Kamenosochařství Hemzal z Konice v době od
7.8.2020 do 20.10.2020. Celkové
náklady na obnovu sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Střížově včetně
zhotovení nového betonového základu
činily 155.497,-Kč. Obec Drahanovice
na tuto akci obdržela dotaci od Olo-

mouckého kraje ve výši 50.000,-Kč
z programu „Obnova staveb drobné
architektury místního významu“. Chci
tímto poděkovat Olomouckému kraji
za poskytnutí dotace, paní Marii
Dostálové ze Střížova za poskytnutí
dobových fotografií sochy sv. Jana
Nepomuckého, podle kterých byly
zhotoveny repliky obou chybějících
rukou s atributy. Poděkování zaslouží i
kamenosochař pan Štěpán Hemzal
z Konice, který výše uvedené odborné
práce prováděl. Je též autorem sochy
sv. Floriána před hasičskou zbrojnicí
v Ludéřově, která byla postavena
v roce 2012 u příležitosti 120 let založení SDH Ludéřov. Jen pro zajímavost
- pan Štěpán Hemzal patří do šesté
generace rodinné kamenické firmy
Hemzalů z Konice, kteří postavili řadu
kamenných křížů na přelomu 19. a 20.
století v okolí Ludéřova a Střížova.
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Střížově navázala na již obnovené
sousoší Piety, nacházející se na protilehlé straně křižovatky, které bylo
obnoveno v roce 2011. Výrazně se tak
podařila zkrášlit část Střížova místními
občany a širokým okolím zvaná „U
Svatých“.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Komplexní pozemkové úpravy v naší obci probíhají v plném proudu
Jak již napovídá úvodní titulek, v době od vydání srpnového
obecního zpravodaje se v rámci komplexních pozemkových
úprav (KoPÚ) v naší obci mnohé událo. V době od 7.9.2020 do
15.9.2020 probíhalo v Ludéřově, Střížově a Kníničkách upřesnění vlastnických hranic v rámci vytyčení vnějších a vnitřních
obvodů komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov za účasti
vlastníků pozemků, zástupců Státního pozemkového úřadu,
Pobočky Olomouc, Katastrálního úřadu v Olomouci, geodetické firmy 1.Geo, spol. s r.o. z Prostějova, za Obec Drahanovice

jsem byl na tato jednání delegován a zúčastnil jsem se jich
osobně.
Dne 8.9.2020 v 16.00 hodin se konalo na sále KD Ludéřov
úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota
pod Kosířem, za dodržení hygienických podmínek v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Státního pozemkového úřadu, Pobočky Olomouc seznámila
vlastníky s účelem a formou pozemkových úprav, s průběhem
pozemkových úprav a časovým harmonogramem postupu prací
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v k.ú. Lhota pod Kosířem. Ukončení pozemkových úprav v
k.ú. Lhota pod Kosířem je plánováno na konec roku 2023. Dále
představila firmu GEOVAP, spol. s r.o., z Pardubic, která bude
KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem na základě výběrového řízení
řešit. Na jednání byl zvolen Sbor zástupců v počtu devíti členů
a jednoho náhradníka pro řešení KoPÚ v k.ú. Lhota pod
Kosířem. Nevolenými členy se stali: zástupce Státního pozemkového úřadu, Pobočky Olomouc (Ing. Kateřina Neumanová),
Obce Drahanovice (Ing. Pavel Navrátil st.), dále ZD Senice na
Hané a Ing. Zdeněk Vykydal, jejichž pozemky zahrnují jednotlivě nad 10% z celkové výměry pozemků, zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy. Do sboru zástupců byli řádně zvoleni : Ing. Drahomír Tobiáš, Ing. Jiří Mucha, Ing. Petr Horný, Ing.
Dagmar Svobodová, Zemědělské družstvo Haná a náhradníkem Jindřich Palička.
Další úvodní jednání, tentokráte pro zahájení KoPÚv k.ú.
Ludéřov se konalo dne 24.9.2020 v 16.00 hodin ve venkovním
areálu ve Vale v Ludéřově. Vzhledem k dodržení aktuálních
hygienických opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií
se jednání pro zahájení komplexních pozemkových úprav
konalo poprvé v historii Státního pozemkového úřadu,
Pobočky Olomouc ve venkovním areálu. Počasí přálo, úvodní
jednání s vlastníky pozemků dopadlo velmi dobře a též velmi
kladně byla hodnocena připravenost a atmosféra venkovního
přírodního areálu ve Vale v Ludéřově. Ing. Kateřina
Neumanová, vedoucí Státního pozemkového úřadu, Pobočky
Olomouc seznámila vlastníky s účelem a formou pozemkových
úprav, s průběhem pozemkových úprav a časovým harmonogramem postupu prací v k.ú. Ludéřov. Ukončení pozemkových
úprav v k.ú. Ludéřov je plánováno v 1. polovině roku 2023.
Dále představila zhotovitele návrhu KoPÚ v k.ú. Ludéřov
sdružení společností 1.Geo, spol. s r.o. – Hanousek s.r.o.Geodetická kancelář JBS s.r.o. z Prostějova a z Vyškova.
Sdružení těchto firem bude na základě výběrového řízení
KoPÚ v k.ú. Ludéřov řešit. Na jednání byl zvolen Sbor zástupců v počtu třinácti členů a jednoho náhradníka pro řešení KoPÚ
v k.ú. Ludéřov. Nevolenými členy se stali: zástupce Státního
pozemkového úřadu, Pobočky Olomouc (Ing. Kateřina
Neumanová), Obce Drahanovice (Ing. Pavel Navrátil st.) a dále
ZD Senice na Hané, jehož pozemky zahrnují nad 10% z celkové výměry pozemků, zahrnutých do komplexní pozemkové
úpravy. Do sboru zástupců byli řádně zvoleni: Zemědělské
družstvo Haná, Libor Tobiáš, Miroslav Navrátil, Ing. Jiří
Mucha, David Lakomý, Josef Kosina, Ing. František Faltýnek,
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Martin Blaha, Josef Štencl, Tomáš Sklenák a náhradníkem
Radek Tyl.
Výše zvolené Sbory zástupců budou koordinovat postup a
plánování společných zařízení (zpevněné cesty, protierozní a
protipovodňová opatření, záchytné a svodné průlehy, protierozní meze, revitalizace vodních toků, ochranné hráze, rekonstrukce vodních ploch, 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.
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2020 probíhalo na Lhotě pod
Kosířem upřesnění vlastnických hranic v rámci vytyčení vnějších a vnitřních obvodů komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Lhota pod Kosířem za účasti vlastníků pozemků, zástupců
Státního pozemkového úřadu, Pobočky Olomouc, Katastrálního úřadu v Olomouci, geodetické firmy GEO-VAP spol.
s r.o. z Pardubic, za Obec Drahanovice jsem byl na tato jednání
delegován a zúčastnil jsem se jich osobně.
Kromě výše popsaných úvodních jednání komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod
Kosířem, vytyčení vnějších a vnitřních obvodů v k.ú. Ludéřov
a v k.ú. Lhota pod Kosířem je pro k.ú. Lhota pod Kosířem zpracovaná aktualizace BPEJ (bonitované půdní ekologické jednotky), kterou v průběhu roku 2020 pro Státní pozemkový úřad,
Pobočku Olomouc řešila půdní služba Brno. V k.ú. Ludéřov
byla aktualizace BPEJ dokončena v dubnu 2019. V letošním
roce 2020 byla v k.ú. Ludéřov zpracována studie odtokových
poměrů, která bude sloužit pro návrh protierozních a protipovodňových společných zařízení pro maximální zadržení vody
v krajině a minimalizaci vodní a větrné eroze půdy.
Zahájení komplexních pozemkových úprav v našem posledním katastru, v k.ú. Drahanovice je i přes skoro roční úsilí
zatím v nedohlednu. I když souhlasy se zahájením KoPÚ v k.ú.
Drahanovice nám podepsalo celkem 103 vlastníků pozemků
z celé České republiky na celkové výměře 134,78 ha, pořád
nám ještě chybí souhlasy na zhruba 21 ha zemědělské půdy.
Proto ještě a znovu prosím o součinnost všechny naše občanyvlastníky pozemků, které jsme pro zahájení Komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Drahanovice letos na jaře oslovili, a
kteří nám zatím souhlasy nepodepsali. Pomozte nám. Jak jsem
už psal v minulém čísle obecního zpravodaje - 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 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.
Vzhledem k tomu, že získání potřebných souhlasů k zahájení
KoPÚ v k.ú. Ludéřov trvalo zhruba 2 roky a pro zahájení KoPÚ
v k.ú. Lhota pod Kosířem dokonce 2,5 roku, jsem pořád optimista a věřím, že se nám nakonec podaří společnými silami
potřebné souhlasy vlastníků zajistit a komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Drahanovice zahájit. Jen tak lze naši obec posunout zase o krok dál a nejen na úroveň vyspělých obcí 21.století.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav ve Vale
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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 nemohly konat
soutěže v požárním sportu a proto byla
naše činnost chudší než v uplynulých
letech.
A nyní již k činnosti jednotlivých
sborů naší obce.
Činnost SDH Drahanovice
Vzhledem k tomu, že se nemohly
uskutečnit kulturní a sportovní akce,
byla činnost sboru zaměřena zejména
na činnost zásahové jednotky. První
zásah se uskutečnil již v lednu, jednalo
se o technickou pomoc - jednotka
pomohla vyprostit havarovanou dodávku, která z důvodu zledovatělé silnice
sjela mimo vozovku v zatáčce u Lhoty
pod Kosířem. Automobil byl vytažen
cisternou. Nehoda byla bez zranění a
bez úniku kapalin. Další výjezd se
uskutečnil v únoru, kdy se jednalo opět
o technickou pomoc. Jednotka byla
během dne dvakrát povolána z důvodu
větrné smrště. První výjezd byl na
utrženou celou střechu na budově
studny mezi Drahanovicemi a Ratajemi. Jednotka provedla průzkum a po
dohodě s velitelem zásahu a policií ČR
odjela zpět na základnu. Druhý výjezd
byl v Drahanovicích části Blata, kde
bylo nahlášeno jiskření na sloupu elektrického vedení. Jednotka provedla na
místě průzkum a po dohodě s velitelem
odjela zpět na základnu. V dubnu pak
jednotka na zbrojnici vydávala pro
občany dezinfekci, kterou pořídila
obec Drahanovice z důvodu epidemie
koronaviru. Dne 22.4. pak byl vyhlášen poplach – únik nebezpečných
látek. Na parkovišti v obci unikl olej z
automobilu. Jednotka společně s HZS
Olomouc provedla úklid uniklé látky
pomocí sorbentu. V květnu byl opět
vyhlášen poplach – únik nebezpečných
látek Drahanovice. Z nádrže automobilu unikal benzín. Jednotka po příjezdu
zajistila unikající palivo pomocí sorbentu a po dohodě s majitelem odtáhla
vozidlo na jeho pozemek, kde dali pod
nádrž nádobu na zachycení kapaliny.
V červnu proběhla technická pomoc
pro obec – po přívalovém dešti bylo
provedeno čistění komunikace ve Střížově (alej na Náměšť). Jednotka také
jela na pomoc při odstraňování po
povodních v obci Šumvald. Jednotka
odklízela v obci v rodinných domech
nánosy bláta a pomáhala s úklidem.

První výjezd pak absolvovala hned
1.11., kdy byl vyhlášen poplach –
technická pomoc k odstranění stromu.
Strom přes komunikaci na silnici u
Lhoty pod Kosířem. Po příjezdu na
místo byl strom rozřezán, odstraněn
z komunikace a komunikace očištěna.
V měsíci únor a srpen pak jednotka
prováděla doplnění vody na rozhledně
na Kosíři. V srpnu pak na dětském dni
na hřišti v Drahanovicích jednotka
dodávala vodu při výrobě pěny pro děti
a poté dohlížela na táborák. V rámci
opatření proti koronaviru pak jednotka
na jaře i v současné době provádí pravidelný postřik anticovidem veřejných
prostranství v Drahanovicích a Lhotě
pod Kosířem, konkrétně zastávek autobusů, dětských hřišť a odběrných míst
na odpad. Zásahová jednotka se pak
každý měsíc schází na zbrojnici ke
kontrole a údržbě přidělené techniky.
Dne 1.8. se zástupci SDH Drahanovice účastnili oslav 80 let SDH
Střížov; 7.8. se pak část členů podílela
na zajištění průjezdu cyklistického
závodu naší obcí Czech cykling tour
2020. V měsíci
září bylo uspořádáno tradiční posezení pro členy
na zbrojnici s grilováním. Zástupci
SDH
Drahanovice se pak
účastnili v říjnu
posledního rozloučení se zemřelým hasičem Martinem Černým a
poté se SDH Drahanovice také připojilo ke sbírce na
pomoc rodině
zemřelého hasiče
Martina Černého
Nově zbudovaná vrata v hasičské zbrojnici
a na zřízený účet
zaslalo částku
10.000,- Kč.
Bohužel koronavirová situace
se projevila i na
družstvu mladých
hasičů, kdy se
nemohou ani
scházet na svých
pravidelných
schůzkách a nemohou trénovat.
Ve š k e r é j e j i c h
soutěže – okresní
liga mladých
hasičů a další byly
zrušeny.

Dne 27.6. v 02: 02 hodin byl vyhlášen
poplach – technická pomoc, odstranění
překážek na silnici z Drahanovic na
Lhotu pod Kosířem, kde za zatáčkou
byl spadlý strom. Jednotka pomocí
motorové pily odstranila strom z komunikace a po úklidu odjela zpět na
základnu. V červenci pak byl vyhlášen
poplach, technická pomoc – odstranění
spadlé části stromu na příjezdové cestě
za hřištěm, která vede do chatové
oblasti. Jednotka odstranila pomocí
motorové pily spadlou část stromu.
Další poplach vyhlášený v červenci byl
únik nebezpečných látek, provozních
kapalin v Drahanovicích na Blatech,
kdy uniklo z nákladního automobilu
větší množství hydraulického oleje.
Jednotka ve spolupráci s jednotkou
HZS Olomouc pomocí sorbentu odstranila z komunikace uniklou kapalinu. Během měsíce září pak byla dokončena rekonstrukce vjezdových vrat do
zbojnice a v říjnu pak po opravě a provedené kontrole na STK byla do zbrojnice umístěna cisterna Tatra 815 CAS
32 a byla zařazena do výjezdu.

Tatra 815 CAS 32
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Činnost SDH Ludéřov
Dne 1.8. se zástupci SDH Ludéřov
zúčastnili oslav 80 let založení SDH
Střížov. Vzhledem k letošní “Koronakrizi” byl po lednovém hasičském
plese jedinou další akcí již 5. ročník
noční hasičské soutěže „LUDRA
CUP“, která se konala na hasičském
hřišti v Drahanovicích v mimořádném
srpnovém termínu dne 22.8.2020.
Akce se tentokrát konala jako pohárová soutěž, nebyla součástí seriálu soutěží Olomoucké noční ligy, vzhledem
ke zrušení ligového ročníku 2020.
Soutěže se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo úctyhodných 45 soutěžících
kolektivů (30 družstev mužů a 15 družstev žen). V celkovém hodnocení soutěže v kategorii muži zvítězilo družstvo SDH Janovice (okr. Bruntál) s časem 14,57s a kategorii žen ovládlo
nadějné družstvo z Čech pod Kosířem
s časem 18,28s, které tak potvrdilo své
kvality. Jediný zástupce okrsku č. 5
Drahanovice v tomto nočním klání,
muži SDH Ludéřov obsadili po chybě
na savicích časem 16,09s osmé místo.
Sportovní družstvo mužů se v omezené
sportovní sezóně 2020 zúčastnilo
pouze 6 závodů. I tak se trénovalo a
výsledky na soutěžích tomu odpovídaly. Z těchto 6ti závodů brali muži 3x
zlato (noční soutěž Kožušany, pohárová soutěž Pěnčín, pohárová soutěž
Měrotín) a 2x bronz (Velká cena Šumperska Třeština, noční soutěž Měrotín).
Mimo stupně vítězů se tak umístili
pouze na zmíněném Ludra Cupu. Snad
bude sezóna 2021 k závodníkům a
pořadatelům soutěží příznivější.
Kolektiv mladých hasičů se také
horko těžko účastnil soutěží. Okresní
liga byla zrušena a občas byla možnost
zajet maximálně do okolních vesnic na
pohárovou soutěž. To byl právě případ
pohárové soutěže v Laškově 29.8., tam
se ale našim družstvům moc nedařilo.
Družstva jak mladších tak starších
žáků se tak umístila mimo stupně vítězů. Pak už mladé hasiče čekala příprava na branný závod hasičské všestrannosti, ten byl ale nakonec také zrušen.
Bohužel za stávající situace se děti
nemohou ani scházet v klubovně jakmile to situace dovolí plánují vedoucí zase 1x týdně schůzky v hasičské
klubovně.
22.9. odpoledne sbor pro své aktivní
členy zajistil posezení u dobrého jídla
a pití – jako odměnu za práci na akcích
typu Hasičský ples a Ludra Cup.
Tentýž den dopoledne měli všichni
členové možnost zúčastnit se spolu
s kolektivem mladých hasičů výšlapu
z Ludéřova přes les do Náměště. Při
cestě lesem jsme si nejprve všichni
opekli buřty u Liščí chaty.
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Opékání buřtů u Liščí chaty s mladými hasiči

V Náměšti na všechny účastníky výšlapu čekala návštěva farmy Cigorka, kde
bylo ke shlédnutí velké množství
malých i velkých zvířat. Poté děti zamířily s vedoucími do místní cukrárny na
zmrzlinu a dospělí mezitím navštívili
Náměšťský pivovar v zákostelí. Následně se všichni vrátili do Ludéřova.
23.10. se prakticky všichni členové
SDH rozloučili se svým dlouholetým
bratrem Martinem Černým, který nás
náhle opustil v neděli 18.10. ve věku
pouhých 46 let. Pro sbor bylo stěžejní
uspořádat spolu se zarmoucenou rodinou poslední rozloučení tak, aby to
bylo důstojné jeho osobnosti. I proto se
vzhledem ke stávajícím epidemiologickým opatřením konalo na návsi
před kaplí Panny Marie Růžencové. Za
zvuku motorů požárních čerpadel
s následným průvodem vesnicí, se
členové SDH i rodina, ale i okolní
sbory a veřejnost, s bratrem rozloučili.
Zároveň SDH Ludéřov založil transparentní účet s názvem POMOC
RODINĚ ZESNULÉHO BRATRA
MARTINA ČERNÉHO s číslem
2201884657/2010. Přispět na něj může
každý jakoukoliv částkou. Vybraná
částka bude použita na částečné pokrytí splátek na vysněný dům a také na
dostavbu domu, kterou členové SDH
spolu s dalšími dobrovolníky plánují
na jaro roku 2021. Všem dárcům patří
velké díky! V měsíci listopadu se
v areálu “Ve Vale” uskutečnila v omezeném režimu brigáda na údržbu areálu
a úklid. Tradiční Rozsvícení vánočního
stromečku, které bylo plánováno na
5.12., které se muselo konat bez přítomnosti občanů.
Zásahová jednotka v období od
začátku srpna do konce listopadu ,
řešila celkem 20 událostí:
2x technická pomoc (zahoření v motorové části vozidla, čerpání vody ze

sklepa), 1x prověřovací cvičení jednotky – tentokrát byl námětem požár na
okraji lesa u Kniničské přehrady, 17x
likvidace nebezpečného hmyzu.

Likvidace sršního hnízda ve střeše RD
Lhota pod Kosířem

• 7.8.2020 jednotka dohlédla na hladký průjezd pelotonu cyklistického
závodu Czech cycling tour 2020, který
jel přes naši obec. Celkem jsme zajistili 9 míst v obci i mimo ni.
Zásahová jednotka se schází pravidelně při kontrole zásahových automobilů, čerpadel a věcných prostředků
každou první středu v měsíci (vždy
když proběhne zkouška sirén).
V době nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru jednotka zajišťovala
tyto činnosti:
• činnost velitele jednotky v krizovém štábu obce
• distribuce dezinfekce ostatním jednotkám
• preventivní dezinfekce veřejných
míst v Ludéřově a Kníničkách
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Během měsíce srpna provedli členové
jednotky úpravy zásahového přívěsu
PPS12, tak aby bylo možné do něj lépe
osadit stávající vybavení a využít
volné místo pro novější prostředky.
Osobní automobil Opel Vivaro prošel
12.10.2020 technickou kontrolou a je i
nadále zařazen ve výjezdu. Koncem
října jsme do něj svépomocí namontovali analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360, která bude
sloužit pro potřeby spojení s operačním střediskem při výjezdu.
Z činnosti SDH Střížov
Největší a také nejvýznamnější akcí
roku 2020 byla pro hasiče ve Střížově
oslava 80. výročí založení sboru. Těch
se organizátoři v čele se starostou
sboru zhostili se ctí. Zorganizovali a
zajistili bohatý a důstojný program,
který probíhal ve dnech 31.7. a 1.8. O
tom už, ale byla zmínka v minulém
čísle zpravodaje. Koncem léta pracoval starosta sboru s náměstkem na
úpravách a doplňcích projektu celkové
rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Střížově. Ty byly pak na závěr s projektantem a vedením obce prodiskutovány a schváleny. Další budoucnost
rekonstrukce bude závislá na vyhlašovaných dotačních titulech v příštím
roce. Začátkem listopadu zajistili
členové jednotky úkoly spojené s vybavením a vystrojením nového vozidla
sboru hasičským materiálem pro fir-
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mu, která provádí přestavbu na vozidlo
hasičské. Jednotka sboru v době vyhlášených opatření proti šíření epidemie
pravidelně desinfikuje prostory s kontejnery na odpad, prvky dětského hřiště, autobusovou zastávku a další.
Poslední víkend v listopadu, tak jako
každý rok, postavili a nazdobili vánoční strom. Bohužel však bez slavnosti,
provázející slavnostní rozsvícení stromu, na kterou se vždy těšili hlavně
děti. Hasičské mládeže se ujali noví
vedoucí Jitka Podskalská a Radek
Večeřa. Zahájili velkou přestavbu
klubovny a přípravu dalších akcí, ale
bohužel v současné době se vše musí
podřídit ochraně našeho zdraví.
V zásahové jednotce projednali
požadavky na vybavení a úpravy nového hasičského auta. To bude pro sbor
pořízeno v letošním roce z dotace
Olomouckého kraje a Obce Drahanovice. Bude to vozidlo Renault
Master. Péče o naši "stařenku" Avia
Furgon se totiž každým rokem prodražuje. Při předání vozidla sboru, které
by se mělo uskutečnit ještě v tomto
roce, plánovalo vedení SDH slavnostní
převzetí spojené s jeho žehnáním.
S největší pravděpodobností jsou hasiči ze Střížova nuceni vítání nového
auta vzhledem k vládním opatřením
odložit na příznivější dobu.

sběr kovového odpadu. Dále provedli 2
brigády na zpracování hrušek.
V obřadní síni v Prostějově se pak
rozloučili s bývalým členem p. Karlem
Vyhlídalem. Dne 3.10. pak vypomáhali při sběru nebezpečného odpadu.,
V říjnu se delegace SDH účastnila na
posledním rozloučení s br. Martinem
Černým v Ludéřově.
24.11. pak udělali brigádu na zpracování dřeva a zdobení vánočního stromku.
1.1 2021 hasiči zvou širokou veřejnost
na Novoroční posezení při sestupu
z Kosíře, pokud to již situace dovolí.
Bohaté občerstvení bude zajištěno
v Kulturním domě ve Lhotě pod
Kosířem. Připraveno bude několik
druhů polévek - česnečka, čočková,
zelnačka, guláš, alko a nealko.
Během celého roku probíhal nákup
prostředků podle požadavků na vybavení jednotek v roce 2020. V letošním
roce podala Obec Drahanovice žádost
o dotaci z rozpočtu Olomouckého
kraje, a to na obměnu osobních ochranných pracovních prostředků v našich
jednotkách.
Bohužel situace je taková jaké je a
velmi nás mrzí, že se nemůžeme tak
jako vždy podílet na kulturním a společenském dění v obci. Doufám, že situace se uklidní a v dalším roce se budou
moci tradiční akce pořádat.

Činnost SDH Lhota pod Kosířem
Hasiči na Lhotě dne 2.8. uspořádali

Mgr. Alois Švancara
Starosta okrsku Pod Kosířem

Životní prostředí v naší obci
v 21.století
Již rok vám slouží nový systém odděleného sběru obce
Drahanovice. Často se ovšem naši obecní pracovníci setkávají s tím, že do kontejnerů na papír, sklo a plasty jsou umísťovány odpady, které tam nepatří. Celkem 2x ročně obec
Drahanovice zajišťuje sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů, které máte možnost vy, naši občané odevzdat
svozové firmě na již léta osvědčených a předem dohodnutých sběrných místech ve všech místních částech obce
Drahanovice. Přesto někteří spoluobčané toto nerespektují.
Nejen ve sběrových kontejnerech, ale často i v příkopech a
biokoridorech se stále objevují pytle s odpadem, zbytky
stavebního materiálu, pneumatiky, plasty a další odpad.
Jsou snad obecní pracovníci anebo dobrovolní hasiči a další
naši spoluobčané, kteří rok co rok uklízejí příslušné lokality
v rámci celonárodní akce „Ukliďme Česko“ některým
našim nezodpovědným občanům pro smích? Stejný pocit
mám při procházce přírodou kolem našich malebných vesnic. Letos na jaře jsme rozdali do našich domácností skoro
600 hnědých biopopelnic o objemu 240 l na likvidaci bioodpadu, které byly předmětem dotace v rámci „Systému odděleného sběru obce Drahanovice“. Pravidelný svoz a uložení
bioodpadu z biopopelnic ve čtrnáctidenním intervalu od
dubna do listopadu letošního roku byl plně financován
z obecního rozpočtu a to v celkové částce 457.280,- Kč.
Svoz bioodpadu s jeho uložením není obsažen ve stávajícím
poplatku za svoz komunálního odpadu. Všichni naši občané

jej tedy mají „zatím“ zdarma. Proto dost dobře nechápu, že
se na obecních a soukromých pozemcích za některými
zahradami hromadí zbytky rostlinného materiálu ze zahrádek našich spoluobčanů, kteří mají možnost se jich zdarma a
čistě zbavit. Důvod může být zcela prostý – posledních 50
let byli tito naši spoluobčané zvyklí si své zahrádky uklidit a
bioodpad vyvézt za plot na cizí pozemky nebo pole, kde je
to již netrápilo. Doba se ale zásadně změnila. Dnes již na
rozdíl od dob socialismu platí zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Směsný komunální
odpad již nevozíme nekontrolovaně jako dřív do terénních
sníženin za obec, aby se nám pak při velké vodě vrátil jako
bumerang zpět na naše zahrady i s nebezpečnými látkami,
které jsme tam vyvezli. Chováme se zodpovědněji než naši
předchůdci a chceme našim potomkům předat naši přírodu
v ještě lepší kondici, než jsme ji převzali. A také dobře víme,
že řadu rostlinných zbytků z domácností a našich zahrádek
včetně popela ze spáleného dřeva lze druhotně využít a
zpátky našim zahradám vrátit v podobě kvalitního kompostu. Tento produkt plnohodnotně nahrazuje drahá umělá
hnojiva a navíc obohacuje půdu o huminové látky (přírodní
organické látky vznikající rozkladem rostlinných zbytků),
které naší půdě vlivem intenzifikace zemědělství dnes citelně chybí. V příštím roce 2021 rozdáme našim spoluobčanům celkem 900 ks kompostérů o objemu 1050 l, na které
Obec Drahanovice obdrží v rámci akce „Podpora domácího
kompostování v obci Drahanovice“ 85% dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Spolu s kompostéry vážení
spoluobčané obdržíte informace, jak správně rostlinné zbytky z vašich domácností a zahrádek kompostovat a zdarma si
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tak doma vyrobit kvalitní kompostovou zeminu pro ekologické pěstování zeleniny, květin, obnovování trávníků,
přihnojování stávajících i těch nově vysazovaných keřů a
stromů. Společně tím výrazně snížíme náklady z obecního
rozpočtu na likvidaci a uložení biologického odpadu
z vašich domácností a zahrádek. Tyto ušetřené finanční
prostředky můžeme racionálně využít pro rozvoj obce
Drahanovice ve všech jejich místních částech. Občanům,

Úspěch závodnice
ze Střížova

Dráhová cyklistka Sára Kaňkovská
ze Střížova se stala vícemistryní
Evropy v keirinu. Dvaadvacetiletá
česká reprezentantka nestačila v bulharském Plovdivu pouze na ukrajinskou soupeřku. V listopadu 2020 pro
českou výpravu vybojovala v Bulharsku stříbrnou medaili a pro sebe svou
první medaili v elitní kategorii. Ziskem medaile navázala na úspěchy
z juniorské éry, kdy v roce 2016 získala v keirinu evropský i světový
titul. I my se připojujeme ke gratulantům a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.
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kteří se budou i nadále chovat k životnímu prostředí nezodpovědně, dáme jasně najevo svůj postoj v rámci platných
zákonů a obecních vyhlášek. Jsem přesvědčen, že finanční
prostředky, vynaložené na pořízení fotopastí se nám brzy do
obecního rozpočtu vrátí zpátky.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Z (ne)činnosti TJ SOKOL Drahanovice
Vážení sportovní přátelé,
v minulém vydání Zpravodaje jsem
vyslovil přání ať nová sezóna proběhne
bez problémů. Bohužel toto moje přání
nebylo vyslyšeno a sportovní život a
nejen ten se opět přibrzdil, ne-li úplně
zastavil. Do ukončení soutěží naši
muži stačili odehrát 9 mistrovských
utkání. Ze začátku se jim moc nedařilo,
ale poslední tři kola zvládli bravurně,
soupeře přehráli rozdílem třídy.
Celkem mají 5 vítězství a 4 porážky a
v neúplné tabulce (máme nejméně
odehraných utkání) jsou na 9. místě.
Věříme, že jarní část se odehraje a na
své si přijdou nejen sportovci, ale i
diváci.
Poslední sobotu v srpnu jsme se
rozhodli uspořádat „Dětský den“, který
nemohl být v původním termínu. Jeho
součástí byl i „Memoriál Josefa Chytila v atletickém trojboji“. Akce se
mimořádně vydařila, spokojeni byli
všichni - děti, rodiče i my pořadatelé.
Bylo krásné počasí, které přímo vyzývalo ke sportování. Soutěžilo se
v tradičních disciplínách, běhu, hodu
míčkem a skoku dalekém. Všichni
účastníci kromě diplomu obdrželi
balíček sladkostí a špekáček, který si
sami mohli opéct na připravených
ohništích. Kromě kolotoče, skluzavky,
cukrové vaty nám hasiči připravili
množství pěny, ve které se děti i někteří
skoro dospělí pěkně vyřádili. Závěrečnou akcí tohoto dne byl táborák.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s

Silvestrovské jednohubky
Připravte si 5 druhů jednohubek najednou. Rychlé, jednoduché pomazánky na jednohubky.
Ingredience:6 stroužků česnek,
1 špetka sůl, 60 g máslo,75 dkg
máslo, 1 ks majonéza, 1 ks
pomeranč, 10 dkg olivy, 15 dkg
niva, 5 ks okurka, 30 ks rohlík,
1 špetka pepř, 2 lžíce citrónová
šťáva, 1 balíček krabí tyčinky,
1 hrst vlašské ořechy, 200 g
pikantní klobása, 1 ks červená
cibule, 200 g smetanový sýr,
200 g červené matjesy.

organizací a zejména se sponzorováním akce. Byli to KÚ Olomouckého
kraje, Obec Drahanovice, Jaroslav
Sloupský, Tomáš Kröner a Ivo Richter.
Příští ročník atletického trojboje již
proběhne na nové běžecké dráze a
doskočišti, které se v těchto dnech
buduje za severní brankou. Celková
hodnota díla je skoro 2 miliony Kč. Na
tuto částku bychom pomocí dotací jako
TJ nikdy nedosáhli, proto akci buduje
Obec Drahanovice a bude sloužit i pro
Základní a mateřskou školu Drahanovice.
Podzimní měsíce jsme vždy věnovali i úpravám areálu. Bohužel letos
jsme se museli části svých plánů vzdát
a přesunout je na jarní měsíce. Jedná se
zejména o doplnění laviček, dokončení
šaten u pódia, zbudování nového koutku pro děti, opravy oplocení atd.
Je nám velice líto, ale musíme pro
tentokrát z důvodu špatné epidemiologické situace zrušit tradiční setkání
seniorů na Sýpce v Ludéřově. Pokud
nám to situace dovolí, plánujeme na
23. ledna 2021 Valnou hromadu, na
kterou všechny členy co nejsrdečněji
zveme. Místo a čas bude upřesněn na
pozvánkách. Také máme naplánovaný
ples na 12. února a dětský karneval na
13. února. Jak vše dopadne, uvidíme.
Závěrem mi dovolte, abych vám
všem popřál klidné a radostné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a
klidu v roce 2021.
Mgr. Jaromír Ostrý
předseda TJ

Postup přípravy jednohubek:
1. Nivové s ořechem nebo olivou - utřeme nivu s máslem,
dochutíme troškou pepře. Namažeme na plátky rohlíku a
střídavě zdobíme ořechem a olivou.
2. S pikantní klobásou a okurkou - namažeme rohlík
máslem, obložíme kolečkem pálivé klobásy a okurky.
3. Česnekové s pomerančem - smetanový sýr ušleháme
s máslem a přidáme rozetřené stroužky česneku.
Zdobíme kouskem pomeranče.
4. Krabí s citrónem - krabí tyčinky necháme rozmrazit,
nasekáme na drobno, přidáme majonézu. Ochutíme
pepřem, solí a citrónovou šťávou. Na každou jednohubku
dáme měsíček citrónu.
5. Matjesové s cibulkou - máslem namazané plátky rohlíků obložíme větším kusem matjesa a cibulkou.
Všechny druhy jsou vynikající a nezkazí žádnou oslavu!
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Po novém roce bude probíhat odečet vody pro výpočet stočného. Provádět ho budou pracovníci obce. V případě
nezastižení nechají ve schránce odečtový lístek vodoměru. Na stránkách obce je uveřejněn 7.12.2020 v aktualitách. Můžete si ho zde vytisknout a použít nebo stav vodoměru sdělit na kontaktní údaje:
vladislava.stejskalova@obecdrahanovice.cz nebo na tel. 585 949 039

...a ještě něco o sýpce
Vážení spoluobčané,
i činnost našeho spolku "U nás", letos
ovlinila ta podivná koronavirová situace.
Ještě jsme stihli v lednu uspořádat
velmi zajímavou "černou hodinku" se
spisovatelem a filmovým dokumentaristou panem Milanem Zachou Kučerou a v únoru tradiční košt slivovice.
Návštěvnickou sezónu jsme zahájili
ale až v červenci (letos byla ke shlédnutí i pěkná prodejní výstava obrazů
paní Jaroslavy Posmýkové).
Oželet jsme museli velikonoční i
vánoční tvoření, plánovaný (a dvakrát
odložený) koncert paní Evy KrizLifkové za doprovodu pana Milana
Dvořáka a dokonce ani náš velmi oblíbený vánoční koncert letos nebude.
Podařilo se nám ale (za finanční
podpory Regionu Haná) uskutečnit
velmi zdařilý týdenní příměstský tábor
pro děti pod vedením členky našeho

spolku Petry Koppové. Děti i rodiče
nešetřily chválou a nadšením ze zážitků v tomto netradičním prostředí.

Ještě se letos na sýpce konaly dvě
svatby, jedna zlatá svatba a tři rodinné
oslavy.

Pf 2021

Přejeme vám krásné Vánoce a těšíme se shledání v lepších časech.

Je to už 13 let, co nám tato kulturní památka naplňuje volný čas. Vdechli jsme jí nový život a ona nám naši snahu vrací prostřednictvím spokojených návštěvníků. Tak jen pár obrázků bez komentáře z historie vlevo a dnes totéž místo vpravo.
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UHLÍ, BRIKETY, DŘÍVÍ
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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

NÁMĚŠT NA HANÉ

VOLEJTE ZDARMA

800 22 44 66
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