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Vážení spoluobčané,
již víc jak rok nás všechny trápí koronavirová pandemie. Chtěl bych věřit,
že se již blíží doba, kdy se zase všichni
budeme moct setkávat, bavit se, prostě
žít normálním životem. Nezbývá nám
nic než se naučit s touto nemocí sžít.
Krizový štáb obce se od vypuknutí
pandemie do současnosti sešel 23x,
děkuji všem členům krizového štábu
za jejich příkladnou spolupráci při
řešení krizových situací. Vážení spoluobčané, kdybyste se dostali do krizové
situace spojené s touto pandemií, neváhejte se na členy KŠ obrátit. Poslední
akcí, kterou zabezpečovali členové KŠ
byla distribuce 5 ks respirátorů FFP2 a
½ l anticovidu mezi naše nejstarší
spoluobčany (senioři 80+).
Pravidelně dochází k testování
všech zaměstnanců OÚ Drahanovice, a
to v týdenních intervalech na přítomnost viru SARS-CoV-2 v Lázních Slatinice. Obecní úřad funguje v nouzovém stavu takovým způsobem, aby byl
zachován bezproblémový chod obce.
Nyní vás v krátkosti seznámím
s několika důležitými skutečnostmi.
Zastupitelstvem obce, byl schválen

program na podporu spolků a občanských sdružení v obci. Pro rok 2021 je
alokována částka 500.000, - Kč. Dne
08.03.2021 zasedla výběrová komise.
Celkem přišlo 9 žádostí od místních
spolků a občanských sdružení. Komise
prověřila, diskutovala a potom rozhodla vyhovět těmto žádostem: SDH
Lhota pod Kosířem – částka 10.000,Kč, U Nás, z.s. – částka 25.000,- Kč,
Myslivecký spolek Drahanovice, z.s. –
částka 25.000,- Kč, ŘKF Drahanovice
– 35.000,- Kč, SDH Střížov – částka
50.000,- Kč, SDH Ludéřov – 65.000,Kč, SDH Drahanovice – částka
70.000,- Kč a TJ Sokol Drahanovice
z.s. – částka 200.000,- Kč. Celkem
tedy 480.000,- Kč. Výběrová komise
doporučila Zastupitelstvu obce Drahanovice, v této nelehké době i pro
naše spolky, schválit tyto žádosti o
obecní dotaci. Dne 30.03.2021 zasedlo
zastupitelstvo obce, byl projednán a
schválen rozpočet obce Drahanovice
na rok 2021 jak na straně příjmů, tak i
na straně výdajů, a to v částce
51.082.000, - Kč.
Vážení spoluobčané, chci vás
všechny ubezpečit v tom, že vedení
obce dělá všechno proto, aby výpadek

letošních daňových příjmů byl dorovnáván v získání dalších dotačních
titulů na naše projekty.
Ve fázi realizace stavby je projekt
venkovní učebny ZŠ pro přírodní vědy
a praktické činnosti ve dvoře ZŠ
Drahanovice. Zakázku vyhrála stavební firma R&G Zesta z Prostějova za
částku 1.428.930,- Kč. Samozřejmě i
tady jsme požádali o dotaci. Podařilo
se, dotace na tento projekt činí bezmála
750.000,- Kč.
Proběhlo výběrové řízení na vybudování chodníků podél krajské komunikace II/448 v Ludéřově. Zakázku
vyhrála stavební firma INGSTOL z
Bystrovan. Toto dílo se bude realizovat
za vysoutěženou částku 1.369.784,Kč. I zde jsme byli úspěšní v získání
dotace, ta činí bezmála 462.000,- Kč.
Naší letošní největší investiční akcí
bude komplexní rekonstrukce, výměna
všech světel veřejného osvětlení ve
všech částech obce Drahanovice.
Z programu EFEKT 2021 z Ministerstva průmyslu a obchodu máme
alokovanou dotaci 1.606.000, - Kč.
Záleží na tom, jak dopadne výběrové
řízení, za jakou částku vysoutěžíme
tuto akci.
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Co se týká projektu na vybudování
chodníků a parkovacích zálivů v obci
Drahanovice (celá Lázinka + od potoka kolem Černé věže, od ZŠ až ke
hřbitovu) stále čekáme na stavební
povolení ze stavebního úřadu Magistrátu města Olomouce. Za své vzaly
sliby předchůdce současného náměstka hejtmana na dopravu Ing. Zahradníčka. Současný náměstek hejtmana na dopravu pan Michal Zácha mě
informoval, že současné vedení Olomouckého kraje nemá finance na
rekonstrukci krajské komunikace č.
44812 a č. 44813 v Drahanovicích.
V letošním roce musí proběhnout
rekonstrukce vodovodu v Chaloupkách v Drahanovicích, zároveň s rekonstrukcí vodovodní přípojky pro
Mateřskou školku v Drahanovicích.
Poslední aktuální informaci co mám
od Mgr. Vonzina, co se týká rekonstrukce elektrického vedení do země
firmou ČEZ v Drahanovicích, je předpoklad zahájení těchto prací firmou
ČEZ na jaře 2022.
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Tak trochu za danajský dar, po bývalém vedení obce, považuji rekonstrukci č.p. 119 v Drahanovicích na dům
sociálního bydlení. Do 31.03.2021
jsme museli obsadit všech šest zrekonstruovaných bytů nájemníky. Celkem
přišlo 17 žádostí od spoluobčanů. Šest
z nich jsme museli zamítnout, protože
žadatelé nesplnili specifická pravidla
sociálního bydlení. Ze skupiny schválených žadatelů, kteří splnili podmínky
sociálního bydlení, tři žadatelé odmítli
možnost podepsat nájemní smlouvu?!
Jak jsem slíbil v posledním zpravodaji, dovolte mi, abych vás informoval
o již zrealizovaných projektech, jsou
to: Rekonstrukce střechy a krovu na
Základní škole v Drahanovicích,
konečná částka za rekonstrukci je
4.524.000,- Kč. Dotace činila
3.051.330,- Kč. Obnova školní sportovní plochy v obci Drahanovice (tartanová dráha na fotbalovém hřišti - viz.
foto na první straně) celková částka za
rekonstrukci je 2.140.689,- Kč. Dotace
činila 1.321.240,- Kč a poslední zreali-
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zovaný projekt je rekonstrukce Mateřské školky v Ludéřově s vybudováním nového oddělení, konečná částka
za rekonstrukci je: 3.358.830,- Kč.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval panu Jakubovi Kohnovi, ale i jeho
celé rodině, za práci kastelána v Galerii
u Kalicha, protože se sám rozhodl
ukončit pracovní poměr. Díky jeho
práci, zájmu, organizačním a komunikačním schopnostem byla práce kastelána GUK povznesena na jinou úroveň,
Kubo ještě jednou díky!
Jistě jste si všimli nové znělky
obecního rozhlasu. Autorem je náš
spoluobčan pan Korduljak ze Střížova,
který tyto skladby složil a věnoval obci
Drahanovice. Z celého srdce mu za to
děkuji.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
hodně štěstí, a hlavně pevné zdraví.
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

Opatření obecné povahy - zákaz napouštění bazénů a zalévání zeleně
Rada obce Drahanovice na svém zasedání dne 12.4.2021
opět schválila Opatření obecné povahy při nedostatku vody
– veřejnou vyhlášku, spočívající v zákazu napouštění
bazénů a zalévání zeleně z obecního vodovodního řadu na
dobu 3 měsíců. Jistě se ptáte proč, když za sebou máme
mokrý rok 2020, ve Zlaté stružce opět po dlouhých letech
proudí voda, vyschlé studny se naplnily? Inu proto, že kapacita našeho obecního vodojemu nad Kníničkami, zásobujícího naše 4 místní části - Drahanovice, Kníničky, Ludéřov a
Střížov je 2 x 100 m3 pitné vody. Do tohoto vodojemu
v současné době proudí voda ze 3 vrtů – stěžejním je vrt
HVD 3 přímo za vodárnou, dále zde proudí voda z vrtu HL 1
v sadě vedle chatové oblasti na Lhotě pod Kosířem a přebytek vody z vrtu HV 11 u vodojemu na Lhotě pod Kosířem,
který zásobuje obyvatele Lhoty pod Kosířem. U vrtu HV 11
muselo být od roku 2016 na doporučení hydrogeologů sníženo čerpání vody kvůli tomu, že tzv. „havaroval“. Abyste
pochopili k čemu došlo, budu citovat ze závěrečné zprávy
hydrogeologického průzkumu firmy EKODRILL s.r.o. ze
Zlína z června 2018 : „ Lhota pod Kosířem má vybudovaný
vodovod, který je v majetku a správě obce Drahanovice.
Zdrojem vody byl od roku 1994 vrt HV 11 o vydatnosti cca
1,3 l/s. Koncem roku 2016 však došlo ke kolapsu výstroje a
náhlému poklesu vydatnosti vrtu. Po prohlídce vrtu kamerou bylo zjištěno, že výstroj vrtu je ve spodní části poškozená a že není možné čerpat původní množství podzemní
vody. Čerpané množství podzemní vody tak muselo být
sníženo z původních 1,3 l/s na cca 0,3 l /s. Obyvatelé místní
části Lhota pod Kosířem jsou tedy v současnosti zásobováni vodou z jiného vodního zdroje, vrtu HL 1, který je situován severně od Lhoty a částečně také z vrtu HV 11.
Dlouhodobé využívání vrtů k zásobování Lhoty však není z
kapacitních důvodů možné. Nadměrným čerpáním vrtu
HL 1 dochází k jeho „drancování“, které může vrt trvale
poškodit. Zajištění náhradního vodního zdroje umožní
krátkodobě odstavit poškozený vodní zdroj (vrt HV 11) a
provést opravu výstroje a regeneraci vrtu, nebo vrt HV 12
samostatně využívat jako náhradní zdroj vody“. Vrt HV

12, nacházející se cca 90 m od stávajícího lhoteckého vodojemu byl vyvrtán do hloubky 80 m ve 2. polovině února
2018. Následovaly čerpací zkoušky včetně rozborů vody
zakončené zmíněnou závěrečnou zprávou z června 2018, ve
které je psáno, že „dlouhodobá využitelná vydatnost vrtu
HV 12 je minimálně 0,4 l/s“. Vrt HV 12 je tedy schopen
dodat do vodovodního řadu cca 35 m3 vody denně, což
postačí na zásobování obyvatel Lhoty pod Kosířem.
Projektovou dokumentaci pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení s názvem „Lhota pod
Kosířem-posilovací vrt, včetně výstavby přiváděcího řadu“
na základě výběrového řízení zpracovala firma PROVODinženýrská společnost, s.r.o., středisko Tišnov. Dokončena
byla v dubnu 2019. Při zajištění inženýrské činnosti k této
projektové dokumentaci (vyjádření dotčených orgánů státní
správy, správců inženýrských sítí, majitelů pozemků, a.j.)
jsme narazili na nesouhlasné závazné stanovisko
Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního
rozvoje. Vrt HV 12 se totiž nachází na lesním pozemku p.č.
418/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, patřící Lesům České
republiky s.p. se kterými nebyl problém se domluvit na
věcném břemenu k vrtu a jeho napojení (paradoxně uzavřenou smlouvu o věcném břemenu s Lesy ČR, s.p. nemá ani
stávající vodovodní řad od vodojemu a vrtu HV11 přes
pozemek p.č. 418/1 v k.ú Lhota pod Kosířem. Tuto smlouvu o věcném břemenu teprve teď po dlouhých letech za naše
předchůdce řešíme. Problém je v tom, že v platném Územním plánu (ÚP) obce Drahanovice chybí v grafické části
v místě vrtu HV 12 tmavě šedý čtvereček, označující tzv.
plochy technické infrastruktury a ani textová část ÚP toto
neřeší. Dále je v našem územním plánu psáno, že obec
Drahanovice disponuje dostatečným množstvím vodních
zdrojů, které pokrývají potřebnou spotřebu našich obyvatel.
Nikoho nezajímalo, že ÚP obce Drahanovice, jehož příprava trvala několik let schválilo zastupitelstvo obce Drahanovice v červnu 2016, že od té doby se v období sucha do
roku 2019 připojilo na obecní vodovod celkem 88 dalších
nemovitostí a že roční spotřeba pitné vody nám mezi roky
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2015 a 2019 stoupla z 29734 m3 na 45849 m3, celkem tedy o
16115m3 pitné vody. Jediným východiskem z této situace
bylo zahájit kroky ke změně územního plánu č.3, která se
právě dokončuje a řeší nejen napojení vrtu HV 12 nad
Lhotou p.K., ale také stejnou změnu pro vrt HVD 4, nacházející se na p.č. 1256/117 v k.ú. Ludéřov pod Dolnicí. Tento
vrt byl vyvrtán v roce 2011 a má využitelnou kapacitu 1,1
l/s, kterou jsme ověřili při 24 hodinovém čerpání v září
2019. Má sice vyšší hladinu dusičnanů, ale dle stanoviska
hydrogeologů je využitelný při současném smíchání vody
z ostatních vrtů ve vodojemu nad Kníničkami. Výsledná
kvalita vody bude stejná a bude splňovat předepsané limity
pro pitnou vodu. Vrt HVD 4 je vyvrtán na pozemku Státního
pozemkového úřadu a kvůli problémům s navazujícími
pozemky jej lze napojit na vodojem nad Kníničkami až po
dokončení komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Ludéřov. Jediným východiskem, jak v současné době tuto
krizovou situaci vyřešit je dokončení změny územního

Z činnosti rady Obce Drahanovice
prosinec 2020-březen 2021
Vážení spoluobčané,
v období od vydání prosincového čísla obecního zpravodaje se rada obce Drahanovice sešla celkem 17x (4x v prosinci 2020, 4x v lednu 2021, 4 x v únoru 2021 a 5x v březnu
2021).
Na těchto jednáních rada obce řešila a schválila:
• 4 žádosti o pronájem KD Ludéřov,
• 4 žádosti o drobné finanční příspěvky,
• 2 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu
nebytových prostor,
• 1 žádost o povolení umístění 4 ks reklamních nosičů na
lampy veřejného osvětlení v Drahanovicích.
• 2 žádosti o vyjádření k přípojkám el. energie ve Střížově
a na Lhotě pod Kosířem,
• 24 nabídek na drobné práce, dodávky a opravy,
• 3 nabídky na projekční práce
• 1 nabídku na zpracování žádosti o dotaci
• 1 nabídku na administraci výběrového řízení
• 1 nabídku na zajištění společného povolení stavby "Lhota pod Kosířem-posilovací vrt včetně výstavby přiváděcího
řadu",
• 1 nabídku na kvalifikovanou technickou pomoc při uplatnění reklamace u zhotovitele stavby na akci "Drahanovice stoková kanalizace a ČOV"
• odměnu technickému dozoru investora za inženýrskou
činnost nad rámec smluv při zajištění kolaudace akcí
"Drahanovice - oprava střechy a krovu ZŠ Drahanovice",
"Drahanovice - Sociální bydlení" a "MŠ Ludéřov Vytvoření nového oddělení včetně zázemí",
• nabídku firmy RP SAVINGS s.r.o. na zajištění výběrového řízení na dodavatele el. energie a plynu na období 20212024.
• 1 žádost o vyjádření k záměru odstranění stavby rekreační chaty ve Střížově včetně použití obecních pozemků pro
účel přístupu k předmětné lokalitě.
• 2 žádosti o vyjádření ke kopané studni ve Lhotě pod
Kosířem a k vrtané studni v Drahanovicích
• 1 žádost o vyjádření ke změně užívání části stavby rodinného domu ve Lhotě pod Kosířem.
• 1 žádost o povolení zpevněného parkovacího stání v Ludéřově
• darovací smlouvu z Nadace Agrofert, ve věci poskytnutí
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plánu č.3, napojení posilovacího vrtu HV 12 na Lhotě pod
Kosířem a po jeho napojení do systému provést opravu
výstroje a regeneraci vrtu HV 11. Po jeho znovuzapojení do
systému bychom měli mít obecní vody dostatek.
Vážení spoluobčané,
z výše uvedených důvodů jistě pochopíte, proč nemůžeme v současné době povolovat budování dalších vodovodních přípojek z obecního vodovodu, proč jsme byli nuceni
opět vydat opatření obecné povahy při nedostatku vodyveřejnou vyhlášku spočívající v zákazu napouštění bazénů a
zalévání zeleně a proč na vás apelujeme, abyste obecní
pitnou vodou šetřili. Pokud můžete, využívejte své vlastní
studny a dešťovou vodu. Pevně věřím, že to spolu zvládneme a že nebudeme muset letos řešit krizovou situaci
s vypuštěným vodojemem, jako předloni.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovice

peněžního daru ve výši 80.000,-Kč obci Drahanovice na
nákup dopravního automobilu pro JSDH Střížov.
• dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku
na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
"Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice".
• 2 dodatky ke Smlouvám na zpracování projektové dokumentace na akce "Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Střížově" a "Rekonstrukce garáže pro vozidlo JSDH v Ludéřově" ,
• 2 dodatky ke smlouvám o nájmu nemovité věci v Drahanovicích a o nájmu Pohostinství ve Střížově
• Dodatek č. 1 k dohodě o využívání sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu podobnému komunálnímu
mezi Mikroregionem Kosířsko a obcí Drahanovice v ceně
8.000,-Kč pro rok 2021 na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2021.
• domovní řád pro dům sociálního bydlení Drahanovice
č.p.119
• jmenování Petra Hrocha ml. do funkce nového velitele
JSDH Drahanovice od 1.1.2021
• kupní smlouvu na odkup vozidla AVIA A 31 DA 12 pro
JSDH Ludéřov mezi obcí Tichá a obcí Drahanovice v ceně
62.900,-Kč.
• nájemní smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem a Obcí Drahanovice v rámci
provádění stavby "Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Střížově“, k.ú. Ludéřov, p.č. st. 72/4, 889/2, 1014.
• navýšení hodinové mzdy pracovníků na dohodu o provedení práce od 1.1.2021 ve výši 91,-Kč.
• navýšení nájmu provozovny pedikúra v Drahanovicích
č.p. 145 s účinností od 1.1.2021.
• návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Drahanovice na rok 2021
• návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Drahanovice na roky 2022-2023.
• návrh na odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
obce Drahanovice p. Aleše Hradeckého a Ing. Františka
Faltýnka
• novou znělku rozhlasu
• Program podpory činnosti spolků, organizačních složek a
občanských sdružení v obci Drahanovice na rok 2021.
• platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice Mgr.
Lenky Trávníčkové od 1.1.2021.
• 4 příkazní smlouvy na zpracování žádostí o dotaci z Národního dotačního programu Ministerstva financí
• smlouvu o nájmu sociálního bytu v domě sociálního
bydlení Drahanovice č.p. 119
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• smlouvu o dílo mezi Obcí Drahanovice a firmou
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. na akci "Lhota pod
Kosířem - stoková síť" – poradenská činnost při přípravě
žádosti o podporu z programu NPŽP , výzva č. 3/2020, vč.
administrace dotace a zajištění závěrečného vyhodnocení
akce.
• smlouvu o dílo na akci "Veselé hřiště v přírodním stylu
pro naše nejmenší"
• smlouvu o spolupráci v rámci přípravy a realizaci projektu "Stezka pro chodce a cyklisty Náměšť na HanéDrahanovice".
• smlouvu o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se Zásilkovnou s.r.o.
• smlouvu o právu provést stavbu "Rekonstrukce hasičské
zbrojnice ve Střížově, k.ú. Ludéřov, p.č. st. 72/4, 889/2,
1014".
• smlouvu o výpůjčce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci a Obcí Drahanovice na 73 předmětů na dobu od
1.1.2021 do 31.12.2021.
• smlouvu o zpracování dějin obce Drahanovice - kapitolu
o archeologii mezi Obcí Drahanovice a Mgr. Pavlínou
Kalábkovou, Ph.D. ve výši 5.900,-Kč a dohodu o provedení
práce mezi Obcí Drahanovice a Mgr. Pavlínou Kalábkovou,
Ph.D. ve věci tvorby knihy "Dějiny obce Drahanovice" –
kapitola o archeologii.
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby na stavbu "Lhota pod Kosířem,
p.č. 305/2 - připojení kNN" v rámci stavby Lhota pod
Kosířem- stoková síť na parcelách č. 305/2 a p.č. 437 v k.ú.
Lhota pod Kosířem.
• poskytnutí 2 sponzorských darů pro MŠ Drahanovice a
2 sponzorských darů pro MŠ Ludéřov.
• revokaci usnesení č. 10/50R/2020. Zvýšení nájmu provozovny pedikúra Drahanovice č. 145 bude provedeno od
1.4.2021.
• revokaci usnesení č. 6/56R/2021. Termín ukončení pracovního poměru správce Galerie u Kalicha p. Jakuba Kohna
je stanoven k 31.3.2021.
• rozúčtování vodného a stočného v KD Střížov za rok
2020.
• rozpočtové opatření č. 7/2020
• směrnici pro cestovní náhrady na rok 2021 dle vyhlášky
č. 589/2020 Sb. pro zaměstnance Obecního úřadu
Drahanovice
• součinnost s vyjádřením České školní inspekce k vyřízení výše uvedené stížnosti s využitím nezávislé kontroly
auditorské služby pro veřejný sektor.
• stanovení náhradního termínu svozu nebezpečného a
velkoobjemného odpadu na sobotu 24.4.2021.
• výběr technických dozorů investora na stavby "ZŠ
Drahanovice - vybudování venkovní učebny v areálu školy,
p.č. 48, k.ú. Drahanovice" a "Vybudování chodníků podél
silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části Ludéřov" .
• termín výběru žádostí o poskytnutí dotace z programu
"Podpora činností spolků, organizačních složek a občanských sdružení v obci Drahanovice na rok 2021", dne
8.3.2021 v 16:00 hodin v kanceláři starosty obce
• úlevu z pronájmu nebytových prostor za měsíce říjen,
listopad a prosinec 2020 pro naše podnikatele a služby
• vnitřní platový předpis v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb, zákoníkem práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., a
nařízením vlády č. 469/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• vítěze výběrového řízení na akci "Venkovní učebna ZŠ
pro přírodní vědy a praktické činnosti", firmu RG ZESTA,
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spol. s r.o., Prostějov s celkovou nabídkovou cenou
1.180.934,-Kč bez DPH.
• vítěze výběrového řízení na akci " Obnova kříže na
Příhoně na p.č. 568/3 v k.ú. Ludéřov", firmu Štěpán
Hemzal, Konice s nabídkovou cenou 122.400,-Kč bez DPH,
149.328,-Kč vč. DPH.
• vítěze výběrového řízení na akci: " Vybudování chodníků
podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části
Ludéřov", firmu INGSTOL s.r.o., Bystrovany s nabídkovou
cenou 1.132.052,75 Kč bez DPH, 1.369.784,-Kč vč. DPH.
• vítěze výběrového řízení na akci "Drahanovice –
Pořízení velkoobjemových kontejnerů", firmu KOVOK
kontejnery s.r.o., Jeseník s celkovou nabídkovou cenou
552.100,-Kč bez DPH, včetně DPH 668.041,-Kč.
• vítěze výběru dodavatele na havarijní "Opravu krytiny
zdravotního střediska Drahanovice č.p. 4", firmu
STAVBROS s.r.o., Brodek u Prostějova s celkovou nabídkovou cenou 150.246,89 Kč vč. DPH.
• vykalkulovanou cenu vody pro rok 2021 provozovatelem
vodovodu firmou Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o.
Protivanov pro vodárenskou soustavu Drahanovice ve výši
19,50 Kč/m3 bez DPH, celková cena včetně 10% DPH činí
21,45 Kč/m3.
• výsledek 1. kola výběru žadatelů o byt v sociálním bydlení Drahanovice č.p.119.
• záměr obce Drahanovice o prodeji skříňového automobilu AVIA FURGON, Avia A21.1F
• záměr obce Drahanovice o prodeji Cisternové automobilové stříkačky ŠKODA 706 RTHP CAS25.
• vítěze výběru zájemce k prodeji movité věci - Malotraktoru T4-K10-C firmu Tisk-Grafie s.r.o., Přerov s nabízenou kupní cenou 25.410,-Kč.
• výzvu k podání nabídky na akci "Renovace veřejného
osvětlení obce Drahanovice".
• výzvu k podání nabídky na akci Výběrové řízení na dodavatele zakázky "Drahanovice - pořízení velkoobjemových
kontejnerů".
• žadatele o byt v sociálním bydlení Drahanovice č.p. 119 –
ve 2. a 3. výběrovém kole
• zvýšení nájmu z nebytových prostor na rok 2021 o 3,2%
dle indexu ČSÚ.
• zrušení zadávacího řízení "Renovace veřejného osvětlení
obce Drahanovice"
Rada obce Drahanovice souhlasila:
• s napojením vodovodních přípojek ve Střížově a v Drahanovicích na uliční vodovodní řad za předpokladu napojení posilovacího vrtu HV 12 v k.ú. Lhota pod Kosířem do
vodovodního systému obce Drahanovice.
• se seznamem oslovených firem, s termínem podání nabídek realizace akce "Obnova kříže na Příhoně na p.č. 568/3
v k.ú. Ludéřov
• s vedením zpevněné příjezdové cesty přes obecní pozemky k odstraňované rekreační chatě ve Střížově.
• s podáním návrhu obce na odkup AVIE od obce Tichá pro
zásahovou jednotku SDH Ludéřov
• se stavbou domovní ČOV u zahradního domku č.ev. 30
ve Lhotě pod Kosířem
Rada obce Drahanovice nesouhlasila:
• s umístěním reklamního banneru na západní štítové zdi
domu č.p. 145 v Drahanovicích.
Rada obce Drahanovice zamítla:
• žádost města Kostelec na Hané o finanční dar na jednoho
obyvatele Domova pro seniory Kostelec na Hané.
• 2 žádosti o odkup částí obecního pozemku ve Střížově
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Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• informaci o dočasném omezení autobusových linek od
13.1.2021.
• 1 žádost na pořízení změny Územního plánu obce
Drahanovice
• nabídky uchazečů na akci "Drahanovice-Pořízení velkoobjemových kontejnerů"
• oznámení firmy EKO-KOM, a.s. o množství odpadů a
odměn za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za období 1.10.-31.12.2020 v celkové výši 65.682,11 Kč
vč. DPH.
• petici občanů se žádostí "Za obnovení zaměstaneckého
poměru paní Pavly Pavelkové v Mateřské školce v Ludéřově a její jmenování do pozice vedoucí učitelky pro MŠ
Ludéřov
• oznámení České školní inspekce, Olomouckého inspektorátu o postoupení části stížnosti na nesouhlas s postupy
ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice zřizovateli školy.
• oznámení Magistrátu města Olomouce, odboru životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství o změně odběru ze
stávajících studní HL 1 (k.ú. Lhota pod Kosířem) a HVD 3
(k.ú. Ludéřov).
• oznámení Povodí Moravy, s.p. o prodloužení rozhodnutí
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve Lhotě
pod Kosířem s platností 2 roky.
• povinnost zaměstnavatele testovat své zaměstnance na
přítomnost viru SARS-COV-2
• připomínky pana Josefa Žáka k současným problémům a
potřebám oprav na ČOV Drahanovice.
• seznam žadatelů o byt v domě sociálního bydlení
Drahanovice č.p. 119
• vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice k doporučení
rady obce ze dne 22.12.2020 přijmout zpět do pracovního
poměru paní učitelku Pavlu Pavelkovou a ustanovit ji
vedoucí učitelkou MŠ v Ludéřově.
• vyjádření Zdenky Ostré, Drahanovice č. 64, ve věci
pokračování ve výstavbě rodinných domů v lokalitě "Za
kapličkou" v Drahanovicích II.etapa.
• výpověď p. Jakuba Kohna z pracovního poměru správce
Galerie u Kalicha
• žádost o pronájem obecního bytu v Drahanovicích č.p.
111 a zařadila tuto žádost do pořadníku o byt.
• žádost Věry Špačkové, učitelky MŠ Ludéřov ve věci
parkování občanů Ludéřova před MŠ Ludéřov v pracovní
dny v době od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
Drahanovice Aleše Hradeckého a Ing. Františka Faltýnka
• odkup pozemku p.č. 108/93 v k.ú. Ludéřov o výměře
2.679m2 od paní Evy Látalové, Bruntál za jednotkovou cenu
28,-Kč/m2.
• Program podpory činnosti spolků, organizačních složek a
občanských sdružení v obci Drahanovice
na rok 2021.
• směrnici pro cestovní náhrady na rok 2021 dle vyhlášky
č. 589/2020 Sb. pro zastupitele Obce Drahanovice
• smlouvu o zpracování dějin obce Drahanovice s Mgr.
Romanem Paulo.
• dohodu o provedení práce mezi Obcí Drahanovice a Mgr.
Romanem Paulo ve věci tvorby knihy "Dějiny obce Drahanovice"
• smlouvu o spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu "Stezka pro chodce a cyklisty Náměšť na Hané-Drahanovice".
• zabývat se problematikou jednání ve věci pokračování ve
výstavbě rodinných domů v lokalitě "Za kapličkou" v Drahanovicích, II.etapa.
• zvolit členem finančního výboru obce Drahanovice po
zesnulém zastupiteli Martinu Černém zastupitele obce
Drahanovice Ing. Františka Faltýnka.
Rada obce Drahanovice dále doporučila:
• ředitelce ZŠ a MŠ Drahanovice vzít zpět výpověď paní
Pavly Pavelkové ze zaměstnaneckého poměru ze dne
17.12.2020 a jmenovat ji Vedoucí učitelkou MŠ Ludéřov od
1.1.2021.
Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce:
• podpisem výše uvedených smluv o dílo, příkazních
smluv, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o právu provést stavbu, kupní smlouvy, darovací smlouvy a dodatků ke
smlouvám a smlouvy o umístění Z-boxu
• vyřešením stávající situace s parkováním před MŠ Ludéřov.
• zabývat se připomínkami na opravy ČOV Drahanovice

Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná
vGoogle Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní
členy domácnosti, ať už se jedná o
rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické
situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický

Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty,
příp. Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické

situaci upravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu
s odpovědní obálkou do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také
pravidelně testováni na koronavirus.
Z epidemických důvodů však nebudou
pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se můžete obrátit na
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infolinku 253 253 683, napsat dotaz
na e-maildotazy@scitani.cz nebo
chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i
vyzvednout. I po obdržení listinného
formuláře bude stále platit možnost
využít praktičtější i jednodušší online
způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
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pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na cca 800 vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých
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lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou
zavedena přísná hygienická opatření.
Adresy a telefony kontaktních míst
sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete
na webu www.scitani.cz.
Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci "Jak se
sečíst". Odpovědi na nejčastější dotazy
naleznete v sekci "Časté dotazy".

SYSTÉM ODDĚLENÉHO SBĚRU JAKO SKLÁDKA ODPADU?
zu a likvidace odpadků nás opravdu extrémně zatěžuje. A je
také nebezpečná a velmi nedůstojná. Nemáme problém
odpad uklidit, máme to v popisu práce, ale co je moc, to je
příliš. Proto prosíme a vyzýváme vás k důslednějšímu dodržování jednoduchých a snad pochopitelných pravidel při
zbavování se odpadu z vašich domácností. Vše, co je níže
napsáno, se zakládá na našich dlouhodobých zkušenostech:

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás v tomto článku seznámili se situací se
zavedeným systémem odděleného sběru v naší obci. Každý
článek by měl začínat a končit nějak pozitivně. Tentokrát
tomu tak nebude. Nemůžeme vám upřít, že jistojistě většina
z vás, našich spoluobčanů poctivě odpadky třídí a dává je
tam, kam patří. Bohužel to tak není vždy a všude. Prosíme
vás tedy, abyste se na tuto situaci podívali naším pohledem.
Je nás celkem 6 pracovníků údržby obce Drahanovice.
Na starosti máme 5 místních částí obce, nacházejících se ve
třech katastrálních územích o celkové rozloze 1353 hektarů
s celkovým počtem 1754 obyvatel. Minimálně každý druhý
den musíme zajet ke každému ze šestnácti sběrových míst.
Tam uklízíme odpadky kolem kontejnerů, třídíme je a odvážíme. Je nás opravdu jenom šest. Víc nás nebude. Čas, který
strávíme kolem třídění odpadků a likvidace nepořádku
kolem sběrových míst nám zabírá skoro polovinu veškerého
času, vyhrazeného na celkovou údržbu obce. Udržovat naši
obec neznamená jen provádět pravidelné sečení trávy a
uklízet odpadky. Málokdo z našich občanů tuší, kolik práce
je zapotřebí vynaložit na údržbu základní školy, mateřských
školek, hřbitova, komunikací, ploch zeleně včetně štěpkování větví, zalévání, výsadby stromů, keřů a trvalek, dále
sezonních prací, údržby obecních nemovitostí, přípravy a
zajišťování kulturních a společenských akcí a mnoho dalších aktivit. Mnohdy až zbytečná práce kolem třídění, odvo-

Mrtvá kočka není plast.
Polystyren není sklo. Ani plast. (Patří do nebezpečného
odpadu)
Pytel brambor není papír.
Injekční stříkačky nejsou olej.
Olej v PET lahvích patří do červeného kontejneru na
olej.
Krabici před vyhozením prosím rozšlapejte. Do kontejneru se pak papíru vleze více a nemusí za větrného
počasí létat po obci
Pneumatika není bio odpad.
Stavební materiál patří do sběrného dvora.
Tráva není papír.
Skleněné lahve patří do kontejneru na sklo, ale ne v
igelitové tašce.
Papír patří do kontejneru na papír, ale ne v igelitové
tašce.
Použité dětské pleny nejsou bioodpad, patří do komunálního odpadu
Velkoobjemový a nebezpečný odpad nepatří mezi kontejnery do sběrných míst, ale sváží se již řadu let 2x
ročně v předem stanovených termínech a lokalitách.
A tak dále.
Je to opravdu jednoduché, stačí jen použít selský rozum.
Myslete na to, že sběrové místo není nelegální skládka a
obecní pracovníci nejsou otroci. Je nás jen 6. Jsme rádi, že
nosíte odpad na sběrová místa, ale tím to bohužel pro mnohé
končí. Je třeba ten odpad opravdu poctivě roztřídit a vložit
do těch správných připravených kontejnerů. Nebezpečný a
velkoobjemový odpad na sběrová místa nevozte, využijte
možnosti jarního a podzimního speciálního svozu na již léta
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stanovených a osvědčených místech ve
všech místních částech obce.
Milí spoluobčané,
nechceme křivdit vám všem, kteří
jednoduchá a logická pravidla dodržujete. Vyzýváme tímto především ty
z vás, kteří se pořád chovají jako za
socialismu, kdy neexistovaly ani popelnice, ani sběrná místa a všechen
nepořádek se vozil do lesa, obecních
zmol a remízků. Chceme-li mít všech-
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ny místní části obce Drahanovice čisté,
krásné a bezpečné, musíme se o to
postarat všichni bez rozdílu. Stačí se
chovat ekologicky a dodržovat základní pravidla při likvidaci odpadů z našich domácností. Jen tak budeme mít
na údržbě více času věnovat se smysluplnějším a potřebnějším pracem pro
rozkvět celé naší obce.
Děkujeme vám.
Pracovníci údržby obce Drahanovice

Hledám ke koupi CHALUPU nebo pozemek. Děkuji.
Tel: 605 541 452
Sháním ke koupi rodinný dům. Větší zahradu uvítám.
Tel./SMS 731 078 958

Co s nabouranou kapličkou sv. Floriána v Drahanovicích?

Od 15. září roku 2020 se občanům Drahanovic naskýtá
žalostný pohled na zničenou kapličku sv. Floriána, stojící u
frekventované křižovatky silnic II/448 Olomouc - Konice a
III/44812 Drahanovice - Čechy pod Kosířem. Toho dne
došlo k dopravní nehodě, při které byla tato obecní památka
místního významu ze začátku 19. století výrazně poškozena.
A to tak, že zvažujeme její rozebrání a postavení ve stejném
stylu o kus dál. Důvodů k tomu máme několik. Kaplička
v současnosti stojí u frekventované silnice II. třídy Olomouc
– Konice částečně na pozemku obce, ze 2/3 však na pozem-

Z ČOV Drahanovice
Rádi bychom Vás zase po nějakém
čase informovali co nového na čistírně
odpadních vod. Do dnešního dne od
uvedení do provozu proteklo a bylo
vyčištěno celkem 279910 m3. Za loňský rok bylo vyčištěno 55 720 m3odpadních vod a bylo vylisováno 173 tun
odpadního kalu. Denní průtok čistírnou je v průměru 160 m3 vyčištěné
odpadní vody.
Po opakovaném odcizení dílců
oplocení byl instalován kamerový
systém. Nyní je prostor kolem čistírny

ku Olomouckého kraje. Při deštivém počasí a v zimním
období trpí provozem, znečištěná voda od projíždějících
automobilů stříká přes otevřený výklenek dovnitř a ničí
interiér. I kdybychom staticky poškozenou kapličku opravili, nezabráníme tím v budoucnu další podobné dopravní
nehodě se stejným nebo horším výsledkem a nedůstojnému
poškozování interiéru projíždějícími automobily. Kapličku
jsme nechali zaměřit, v současné době se řeší studie přesunu
kapličky ve dvou variantách. Po jejich dopracování vybere
zastupitelstvo obce Drahanovice tu lepší variantu a na jejím
základě v letošním roce necháme zpracovat projekt ke stavebnímu povolení, který bude řešit rozebrání stávající
nabourané kapličky a postavení kapličky nové. Při fázi
zpracování projektu ke stavebnímu povolení budeme rovněž řešit financování této akce včetně výše odškodnění za
nenávratné poškození stávající kapličky. Nová kaplička sv.
Floriána s citlivě upraveným okolím se stane součástí veřejného prostranství, které bude dále pokračovat k navrhovanému Sportovnímu a společenskému centru Drahanovice.
Tato multifunkční budova, jejíž studie se právě dokončuje,
bude v budoucnu sloužit nejen pro sportovní vyžití našich
občanů, ale též pro kulturní a společenské akce v Drahanovicích, jako tzv. “mokrá“ a „zimní“ varianta akcí pořádaných ve venkovním areálu U Černé Věže nebo v areálu
Galerie U Kalicha.

monitorován a zaznamenáván 24 hodin
denně s možností dohledat jakýkoliv
pohyb v okolí čistírny. Vedení obce se
rozhodlo toto zabezpečení ještě posílit
a firma instalovala vnější ochranu,
která reaguje již na přiblížení k oplocení. Po této stránce se již nemusíme bát,
že nám bude čistírna ukradena.
Čas letí a čistírna bude v provozu již
6 let a tak se začínají objevovat první
závady. Na podzim se 2x ucpalo vřetenové čerpadlo na lince kalolisu.
Vřeteno čerpadla bylo omotáno vlákny, ubrousky a muselo být demontová-

Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

no, odvezeno na firmu a tam opraveno.
Následně firma Sezako odsála a vyčistila prostor dna v kalojemu před sáním
uvedeného čerpadla. V lednu bylo na
opravě jedno ze 3 dmýchadel, také si
ho odvezla firma na opravu do výrobního závodu. Občas se vyskytne drobná závada, vadné relátko, jistící prvek
nebo snímač hladiny. Měli jsme i větší
závadu, skoro havárii kvůli poruše na
transformátoru byla čistírna 10 hodin
odstavena. Problém byl násoben tím,
že se toto stalo poslední pracovní den
před vánočními svátky a firma, kterou
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jsme požádali o opravu měla již montéry na dovolené, nakonec se to podařilo
zorganizovat a opravit. Takové výpadky jsou velmi nebezpečné, tato technologie nejde zastavit - voda stále
přitéká.
Občas slýcháme hlasy proč tam
stále někdo je, když čistírna pracuje
automaticky. Pokusím se toto objasnit.
Chod technologie je řízen počítačem
v automatickém provozu. Nedokáže si
ale vyhodnotit některé parametry, jako
objem kalu v aktivaci, výšku hladiny
odsazeného kalu, dobu provzdušnění

kalu v kalojemu, množství plovoucího
kalu a další. Tyto věci musí posoudit
zkušená obsluha a upravit nastavení
parametrů. Dále je nutné provádět
předepsanou kontrolu jednotlivých
technologických celků, kompresory,
česle, kalolis dmýchadla, u kterých se
pravidelně mění oleje a filtry. Čistírna
je vybavena kalolisem, na kterém pravidelně provádíme lisování kalů. Jen
nalisování jednoho kontejneru, asi 5t
kalu, zabere, když to dobře jde asi 13
hodin. Dále musí obsluha vést provozní záznamy o všem uvedeném, starat se
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o čistotu ve všech prostorách. V letním
období navíc přibude sečení trávy
kolem čistírny. Není to zdaleka vše, co
musí obsluha zvládnout.
Na čistírně stále sledujeme dešťové
srážky. Tak pro informaci uvádím
údaje za poslední 3 měsíce, srážky 79
mm, loni za stejné období bylo 95 mm
srážek. V roce 2019 spadlo celkem 613
mm a v roce 2020 - 795 mm srážek.
Za kolektiv čistírny
Josef Žák a František Navrátil

Střípky z MŠ Drahanovice
Po uzavření mateřské školy Drahanovice jsme přešli na distanční vzdělávání, které je pro předškolních dětí
povinné. S nabídkou činností a námětů
však oslovujeme všechny děti, bez
rozdílu věku. Jsme velice rádi, že se
dobrovolně zapojují. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat rodičům, že
své děti v těchto činnostech podporují
a posílají nám, jako zpětnou reakci,
pěkné fotografie dětí při práci. Těšíme
se, až se ve školce zase všichni potkáme a budeme si moci uspořádat karneval na přivítanou.
Ved. uč. R. Schwarzová

Střípky z MŠ Ludéřov
Zaměstnanci mateřské školy Ludéřov přejí všem občanům v této nelehké
době hlavně hodně zdraví. Všichni
společně se to snažíme překonat, a tak
chod MŠ jsme dětem zpříjemnily
některými akcemi. V lednu proběhl
tričkový den, kdy dětem byla v duchu
slavnostní atmosféry předána trička
s logem. Dětem z malého oddělení
zahrály děti z oddělení Ježečků pohádku Boudo, budko. V měsíci únoru jsme
uskutečnily v rámci tradic masopustní
průvod vesnicí a maškarní karneval.
Od 1.března po uzavření MŠ připravují
pedagogické pracovnice předškolní
děti na zápis a vstup do 1. třídy formou
distanční výuky. Dále probíhá dezinfekce všech prostor a hraček MŠ.
Na závěr bychom chtěly poděkovat
p. ředitelce Mgr. Lence Trávníčkové,
zástupcům obce Drahanovice a všem
rodičům za báječnou spolupráci a
vstřícnost.
Zdraví zaměstnanci MŠ Ludéřov

Doba školní - covidová
Není lehké psát v této době, co se děje ve školských
zařízeních, kdy se školy otevírají a vzápětí se opět zavírají.
Nicméně se přece i za těchto okolností událo mnoho věcí.
Již v srpnu začala obec na budově školy největší akci rekonstrukci střechy. Práce se kvůli deštivému počasí pro-

táhly až do prosince, ale výsledkem je kompletně spravená
střecha i s krovy.
V měsíci září jsme slavnostně zahájili nový školní rok za
přítomnosti pana starosty a přivítali 16 prvňáčků do školních lavic.
Záhy na to jsme se vypravili S Dráčkem na Kosíř, obhlédnout úrodnou krajinu Hané. Vyšší ročníky si samozřejmě
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také udělaly výšlap do okolní krajiny s poznáváním a cvičením v přírodě.
Větší akcí s výjezdem do Olomouce byla návštěva
Pevnosti poznání. Mladší ročníky se účastnily projektového
dne „Kouzla s vodou“, kde ztvárňovaly tuto tekutinu v různých skupenstvích a také zkoumaly vodu pomocí fyzikálních pokusů.
Starší děti měly jiný program. Vydaly se do středověkého
města zkoumat budovy a erby, které jsou pro toto období
charakteristické, co si lidé dříve oblékali a co jedli ve středověku. Celý projektový den byl zakončen v planetáriu, kde
všichni shlédli projekci o vesmíru, jednotlivých planetách a
křehkosti naší Země.
V září se nám také podařilo pozvat autora řady naučných
publikací pro děti, pana Radka Chajdu a jeho Hravou vědu.
Tentokrát si pro žáky připravil experimenty s vodou.
Odborník z praxe názorně vysvětlil princip ponoření ponorky, funkci sifonu a děti si také vyzkoušely povrchové napětí
vody s kancelářskou sponkou a korkovou zátkou. Nejlepší
pro všechny byl závěr, kdy si vytvořili vlastní stříkací lahev.
Na podzim se nám ještě podařilo zajistit celoškolní akci
v Litovli na dopravním hřišti. Děti se nejdříve teoreticky
seznámily s bezpečností silničního provozu, pomocí obrázků si ověřovaly znalosti dopravních značek a pak si prakticky vyzkoušely své znalosti a dovednosti v „ostrém“ silničním provozu na dopravním hřišti na koloběžkách a kolech.
Jednou z dominant města Litovle je radniční věž. Po zdolání
174 schodů na všechny čekala nádherná vyhlídka do širokého okolí regionu Hané.
Úplně posledním programem pro žáky, než se v říjnu
rozešli na distanční výuku, byl projektový den „Chování,
šikana a vztahy v třídním kolektivu“. Děti se seznámily
s různými typy šikany, povídali si o zkušenostech a vysvětlily si, co to ta šikana je, jestli se s ní již setkaly. Také si na
modelových situacích osobně vyzkoušely správné řešení
problémů.
14.10. 2020 se uzavřely školy a opět jsme přešli na
distanční výuku, ale už podstatně lépe vybaveni technicky i
profesně.
Na měsíc se vrátily všechny ročníky v prosinci do školy a
honem jsme doháněli učivo v prezenční výuce.
Ale v lednu do školy nastoupila jen 1.a 2. třída a žáci 3. až 5.
třídy zůstaly opět doma na distanční výuce. Od 1. března
jsou všechny ročníky opět doma na distanční výuce.
S dětmi paní učitelky denně komunikují přes počítače,
vedou on-line výuku, připravují dětem kvízy, prezentace,
zadávají samostatnou práci, úkoly. Pokud někomu chybělo
technické vybavení, zapůjčili jsme školní tablety a notebooky pro každého, který tuto technickou podporu potřeboval.
Paní učitelky se snaží, aby byly se všemi žáky v kontaktu,
jsou ochotné pomoci s každým problémem. Tato komunikace je pro obě strany nadmíru náročná, ale s citlivým přístupem, tolerancí a pochopením toto období společnými silami
zvládneme.
11. března to byl rok, kdy jsme zůstali poprvé doma na
distanční výuce. Byl to pro mnohé z nás šok, museli jsme se
všichni učit novému přístupu ke vzdělávání i k žákům. Před
rokem jsme všichni byli postaveni před hotovou věc, byli
jsme vystrašeni, neznalí této situace.
Původně jsme byli ubezpečeni, že budeme doma „jen 14
dní“ a bylo z toho 6 týdnů. Tento školní rok jsme počítali,
podle toho jak se situace vyvíjela, s uzavřením škol na podzim. Proto jsme neztráceli čas a připravovali se technicky a
organizačně. Ovšem netušili jsme, že ze 7 měsíců školního
roku budeme přes 4 měsíce učit distančně….
Výhodou prázdné školy je to, že se mohou provádět různé

opravy, stavby, úpravy, které za plného školního provozu by
byly komplikované, omezující a nebezpečné.
Jak jsem již zmínila, zvládla se rozsáhlá rekonstrukce
střechy na budově ZŠ, nalakovaly se podlahy ve třídách,
které již po novém nátěru volaly a úplně nové pracovní
nasazení je nyní na dvoře školy, kde se staví environmentální učebna pro výuku přírodovědy, prvouky nebo jen zpříjemnění vzdělávání venku. Také ji bude hojně využívat
družina v odpoledních hodinách.
Tyto rozsáhlé akce technicky a finančně podpořila obec
s využitím dotací z Evropské unie. Děkujeme obci za podporu a spolupráci při vzdělávání našich malých a nejmenších.
Dětem chybí kroužky a zájmové činnosti, kterým se
věnovaly po vyučování. Chybí jim i pohyb. Vždyť tělesná
výchova nám byla zakázána již od října. Těšíme se, až tato
zvláštní doba pomine, že budeme využívat i novou tartanovou dráhu s doskočištěm na hřišti. Jsme s dětmi velmi rádi,
že obec se do této akce zainteresovala a s pomocí dotací nám
zajistila tento povrch s doskočištěm pro sportovní vyžití
nejen školních dětí ale i malých a velkých sportovců.
Vesnické děti si najdou zábavu, aktivitu, procházky, hry, ale
chybí jim organizovaný volný čas. S tím si většina v určité
míře dokázala poradit a samy si našly zábavu. Ale věřím, že
všichni se těšíme, až se zase setkáme ve škole, v kroužkách,
školce, na tréninku. Sice to bude ještě asi s rouškami či
respirátory, ale lidé, a děti obzvlášť, jsou tvorové společenští, kteří se chtějí potkávat, komunikovat, bavit se.
Byly už Velikonoce a všichni doufáme, že po svátcích
jara se opět školy otevřou a my se společně s dětmi vrátíme
do našich tříd.
CHYBÍTE NÁM DĚTI

Provádíme pokusy

Učitelský sbor
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Černá věž
Milí příznivci Černé věže, opět tu máme začátek sezóny a
připravuji pro Vás novou výstavu a kulturní akce. Nově
připravená výstava je již nainstalována a jen čekáme až se
otevřou brány v areálu i na věži a přivítáme první návštěvníky. Na výstavě můžete shlédnout keramiku a obrazy z uměleckého ateliéru ECCE FEMMA pod vedením naší spoluobčanky paní Věry Koudelákové a její dcery Lucie K.
Filimonové a dalšími umělci.

Akce připravované na tento rok:
30.4. pá - Čarodějnice
9.5. ne - Den matek
22.5. so - Pohádková věž i ves
24.7. so - Hodové odpoledne
5.9. ne - XVIII. Setkání seniorů, Černá věž Drahanovice
4.12. so - Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
Vzhledem k nynější situaci je věž do odvolání uzavřena.
S přáním krásných jarních dnů
Lucie Lichnovská

Matrika:
svatba - Barokní sýpka Ludéřov
20.02.2021
Jan Smékal, Kostelec na Hané
Simona Laurenčíková, Drahanovice

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Veronika Navrátilová a
chtěla bych Vám představit náš nově
vznikající mobilní hospic. Jsem vystudovaná zdravotní sestra s mnohaletou
praxí ve Fakultní Nemocnici Olomouc
a k tomuto zásadnímu životnímu rozhodnutí mě vedla jednak moje osobní
zkušenost a také smutné příběhy přátel
a známých, kteří prožívali poslední
chvíle života svých blízkých s vědomím, že není v jejich silách dopřát jim
odejít na věčnost v domácím prostředí
s dostatečnou profesionální péčí o
jejich tělo a duši.
Mobilní hospic umožňuje pacientům v terminálním stádiu onkologického nebo jiného onemocnění odejít
důstojně bez nesnesitelné bolesti a se
zaopatřením všech životních potřeb
v jejich důvěrně známém prostředí
v blízkosti rodiny, kde často prožili

většinu svého života. Právě na konci
života se často odehrávají hluboké
rozhovory, kdy přichází odpuštění i
smíření. Je velmi důležité umět naslouchat a někdy i mlčet. Je nutné si udělat
pro pacienta dostatek času, protože
chvíle prožité u lůžka jsou vzácným
darem důvěry, odevzdání se a lásky
umírajícího.
Chceme mít na své pacienty čas.
Náš mobilní hospic je neziskovou
organizací a poskytovaná péče proto
nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale převážně z darů, nadací a sbírek, a to zkrátka proto, že na
tento formát péče, kde se bere ohled i
na duchovní stránku umírajícího, prostě žádné tabulky nejsou. Jsme odkázáni
na individuální a firemní dárce.
Nejsme tak omezeni časem ani smluvním územím.
Mými velkými vzory jsou dvě úžasné ženy, které se samy před mnoha lety
vydaly touto cestou a já mám velikou
radost, že je osobně znám.
Paní MUDr. Marie Svatošová, lékařka,
spisovatelka a zakladatelka hospicového hnutí v České republice a paní Jana
Sieberová, zakladatelka mobilního
hospice Duha v Hořicích mezi Jičínem
a Hradcem Králové, který pečuje o

pacienty již patnáctým rokem.
Domácí hospic je nyní ve fázi příprav, kdy se postupně vybavuje kontaktní místo a zajišťují se potřebné
finance na provoz, včetně nákupu
zdravotnických pomůcek pro budoucí
pacienty. Postupně také dáváme dohromady tým odborníků, kteří budou o
pacienty pečovat čtyřiadvacet hodin
denně, sedm dnů v týdnu. Bude v něm
lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice a dle požadavku pacienta i
kněz.
Má-li někdo zájem budování domácího hospice podpořit, najde potřebné
informace na webu www.justinkahospic.cz.
Za tým mobilního hospice děkuje
Veronika Navrátilová, Ludéřov 23

Chráněné bydlení Trilobit v Čelechovicích na Hané, které nabízí ubytování pro seniory, informuje širokou
veřejnost, že je možné se opět registrovat do pořadníku na nájemní byty
pro soběstačné seniory. Bydlení se
nachází v krásném prostředí u parčíku v Čelechovicích na Hané.
Kontakt: Marcela Halová 606 780 312
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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice jsou již zahájeny
Od listopadu 2019 probíhalo získávání potřebných souhlasů pro zahájení komplexních pozemkových úprav
(KoPÚ) v k.ú. Drahanovice. Dne 17.3.2021 podepsal soukromý zemědělec pan Ing. Drahomír Tobiáš ze Senice na
Hané poslední potřebný souhlas na 28,05 ha orné půdy.
Tímto okamžikem byly naplněny podmínky k podepsání
souhlasů na minimálně 50% půdy zemědělského půdního
fondu v k.ú. Drahanovice (orná půda, trvalý travní porost,
sady, zahrady) pro zahájení KoPÚ. Celkem tedy souhlasy
podepsalo 104 vlastníků z celé ČR na rozloze 155,05 ha, což
činí celkem 51,53% půdy zemědělského půdního fondu.
Děkuji všem vlastníkům a našim občanům, kteří souhlasy
pro zahájení KoPÚ v k.ú. Drahanovice poskytli. Zvláštní
poděkování patří Ing. Drahomíru Tobiášovi, bez jehož podepsaného souhlasu bychom nebyli schopni v tomto našem
snažení dále pokračovat. Zahájení komplexních pozemkových úprav v našem posledním katastru, k.ú. Drahanovice
má význam pro propojení budoucích navrhovaných společných zařízení v sousedících katastrech, kde již KoPÚ probíhají (k.ú. Ludéřov, k.ú. Lhota pod Kosířem, k.ú. Slatinice).
Společnými zařízeními je myšleno naplánování nových
zpevněných polních cest pro zemědělskou dopravu mimo
zastavěnou část obce, bezpečné řešení křižovatky smrti na
Nové, naplánování nových tras cyklostezek, protierozních a
protipovodňových opatření,a.j.
Velmi dobrou zprávou je fakt, že v našich 2 katastrech
bude provedena směna celkem 12 ha státní orné půdy z k.ú.
Smržice za ornou půdu firmy Agro Haná Land s.r.o. (6 ha
v k.ú. Ludéřov a 6 ha v k.ú. Drahanovice). Tato státní půda
bude použita v našich katastrech na výměnu půdy v krajině
při plánování společných zařízení a po dokončení komplexních pozemkových úprav bezplatně převedena do majetku
obce Drahanovice. Plánované investiční akce včetně cyklostezek budou poté řešeny na připravených obecních
pozemcích. Odpadnou vleklé problémy s odkupem částí
pozemků pro realizaci, které známe z cyklostezky Drahanovice-Střížov, realizované v roce 2018. Pořád nám zde

ještě chybí odkoupit 2 části pozemků o výměře 49 m2 a 33
m2, které jsou potřebné pro závěrečné vyhodnocení akce pro
Státní fond dopravní infŕastruktury (SFDI), který dotaci
poskytl. Již 3x jsme žádali SFDI o prodloužení termínu
závěrečného vyhodnocení akce, v červnu 2021 budeme
žádat o prodloužení termínu pravděpodobně již počtvrté.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice se
budou řešit několik let. V roce 2022 proběhne úvodní jednání s vlastníky, (v rámci probíhajících KoPÚ v k.ú. Ludéřov a
v k.ú. Lhota pod Kosířem jsme je absolvovali v loňském
roce), proběhne aktualizace bonitních půdně ekologických
jednotek, výběr dodavatele pro zpracování pozemkové
úpravy, řešení obvodů, časově náročná projekční činnost.
Nutno ještě připomenout, že veškeré náklady na zpracování
KoPÚ hradí Státní pozemkový úřad.
Ukončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice střízlivě odhaduji na roky 2025, případně 2026.
Teprve potom můžeme pokračovat se stavbou cyklostezek
z Drahanovic na Kníničky a Ludéřov, z opačné strany na
Slatinice či Rataje. Výjimkou je již připravená dokumentace
cyklostezky z Náměště na Hané do Drahanovic kolem
železniční trati, která se kvůli problémům s pozemky připravovala bezmála 10 let.
Zahájení komplexních pozemkových úprav v našem
posledním katastru, v k.ú. Drahanovice znamená výrazný
posun obce Drahanovice na úroveň nejmodernějších obcí
21. století. V České republice byla za posledních 30 let
fungování Státních pozemkových úřadů komplexními
pozemkovými úpravami vyřešena zhruba 1/3 celkové výměry zemědělského půdního fondu ČR. Obcí, které mají vyřešeny společnými zařízeními na základě provedených KoPÚ
problémy v krajině, není mnoho. O to větším úspěchem je
řešení celkem 3 komplexních pozemkových úprav v rámci
jedné obce současně. Můžeme být tedy právem hrdí, že se
nám to v rámci obce Drahanovice společně povedlo.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovice

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy je kompletní
V loňském roce uplynulo sto let od
narození Jiřího Loudy – účastníka
odboje v době II. světové války, ale
především heraldika světového významu – člena Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské heraldické společnosti v Paříži a Mezinárodní heraldické akademie v Ženevě. Rodák z Kutné Hory byl výtvarným
talentem nadán od mládí a heraldika se
stala jeho osudem od počátku 40. let
20. století. V době válečného pobytu ve
Velké Británii se pro Jiřího Loudu stala
důležitou návštěva kaple sv. Jiří na
hradě Windsor u Londýna, kde poprvé
spatřil erby rytířů Podvazkového řádu.
Začal se o ně více zajímat a vytýčil si
smělý cíl – veškeré erby tohoto rytířského řádu nakreslit do uceleného
souboru. Ke splnění jeho záměru však
nevedla přímá cesta. Po roce 1948 byl
Jiří Louda určitou dobu politicky perzekuován, přesto získal zaměstnání ve
Státní vědecké knihovně v Olomouci a

obyvatelem hanácké metropole zůstal
natrvalo.
Erby rytířů Podvazkového řádu se
jeho dlouhým životem „vinuly“ jako
pomyslná červená nit. Během úsilí o
jejich výtvarné ztvárnění bylo Jiřímu
Loudovi souzeno postupovat často
oklikami. Značnou část jeho profesního života totiž zaujímala publikační
činnost spojená s propagací heraldiky a
mnoho času, úsilí a výtvarného talentu
věnoval návrhům i tvorbě zejména
městských znaků Čech, Moravy a
Slezska. Od vytčeného cíle neustoupil
ani po roce 1989, kdy jej dlouhodobě
zaměstnávaly návrhy a výtvarné realizace nových státních symbolů Československa a posléze České republiky či
práce v podvýboru pro heraldiku a
vexilologii Poslanecké sněmovny ČR.
Erby rytířů Podvazkového řádu nikdy
nepustil ze zřetele. Pokud jeho zdravotní stav dovoloval, nakreslených
erbů přibývalo až do roku 2011.
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V posledních čtyřech letech života již
pouze mohl přehlédnout svoje dílo a
sobě stanovený cíl považovat za dosažený, neboť veškeré erby rytířů Podvazkového řádu z let 1348 – 2011
nakreslil. Jiřímu Loudovi nebylo bohužel souzeno spatřit tyto kresby v knižní
podobě. Pět let po jeho úmrtí se však
situace změnila. V letošním předvánočním čase byla vydána dvojjazyčná
publikace s názvem Coats of Arms of
the Knights of the Order of the Garter /
Erby rytířů Podvazkového řádu.
Editoři publikace PhDr. Karel
Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek a
PhDr. Karel Podolský stáli, vzhledem
k velkému rozsahu Loudovy pozůstalosti, před nelehkým úkolem. Obsah
knihy vypovídá o jejich odborné erudici a realisticky zvolené koncepci.
Celkové rozvržení poměru textové a
obrazové matérie symbolizuje prolínání dvou poloh Loudovy osobnosti.
Vizuální podoba publikace tak v poměrně rozsáhlých a odborně kompaktních kapitolách nepravidelně vložených mezi jednotlivé erbovní soubory
popisuje soukromý život Jiřího Loudy
souběžně se prolínající s výtvarnou i
publicistickou tvorbou a plněním
životního cíle, který si jako mladý muž
vytýčil.
Největší prostor v knize zaujímá
více než tisíc erbů rytířů Podvazkového řádu - zásluhou autorova výtvarného projevu je každá kresba osobitým uměleckým dílem. Jednotlivé
soubory jsou ohraničeny léty vlády
anglických panovníků a panovnic –
Eduardem III. (králem od roku 1327),
zakladatelem a 1. suverénem (1348 –
1377) Podvazkového řádu počínaje, po
Alžbětu II. a zároveň 30. suveréna
(1952 –) Podvazkového řádu. Kresby a
jejich textový doprovod jsou publikovány dle původního Loudova záměru.
Vizuálně jednotné soubory nejprve
obsahují podkladově barevně odlišený
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textový medailon s vyobrazením erbu
příslušného řádového suveréna a poté
následuje chronologicky datovaný a
číslovaný přehled erbů osob přijatých
do Podvazkového řádu v období jeho
vlády. Počínaje erbem č. 814 však
dochází k statistickému zkreslení –
důvody proč jsou některé erby označeny neposloupným číslem doplněným
písmenem, které je jinak vidět pouze u
erbů suverénů řádu v textových medailonech, jsou uvedeny v ediční poznámce knihy.
Mezi erby rytířů Podvazkového
řádu lze vidět deset takových, které
náleží nositelům spjatých se zeměmi
Koruny české. Zajímavé je také porovnání (byť je zřejmé, že jednotliví suveréni řádu vládli v odlišně dlouhém
čase) počtu přijatých řádových členů.
Nejvíce (133) jich bylo v době vlády
královny Viktorie, která byla 25. suverénem řádu (1837 – 1901). Naopak
během krátkého panování Eduarda V. 7. suveréna řádu (1483) a Eduarda
VIII. - 28. suveréna řádu (1936) se
novým členem nestal nikdo. Širší
veřejnosti známý panovník Richard
III. – 8. suverén řádu (1483 – 1485)
touto poctou nehýřil (7), obdobně
proslulý Jindřich VIII. – 10. suverén
řádu (1509 – 1547) byl v tomto směru
aktivnější (53), jeho dcera Alžběta I. –
13. suverén řádu (1558 -1603) přijala
totožný počet osob (53) a její jmenovkyně Alžběta II. – 30. suverén řádu
(1952 -) obsadila v pomyslné tabulce
druhé místo (zatím 109 – publikace
obsahuje erby 98 řádových členů z tohoto počtu - jména přijatých osob v letech 2011 – 2020 jsou v textu knihy pro
doplnění uvedena).
Jiří Louda byl jako heraldik uznáván i v kolébce této pomocné vědy
historické, kterou byla a je Velká
Británie. Předmluvu knihy napsal
Charles, princ z Walesu - budoucí anglický král a 31. suverén Podvaz-

Sypaný makový koláč

Suroviny
200 g pol. mouky
200 g hl. mouky
300 g mletého máku
200 g mouč. cukru
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kového řádu. Její vydání je mimořádný
projekt, který významem přesahuje
hranice České republiky. Přijetí u
odborné veřejnosti již nyní naznačují
hlasy udělené v Anketě o knihu roku
2020. Po četbě knihy Coats of Arms of
the Knights of the Order of the Garter /
Erby rytířů Podvazkového řádu je
nutné vyslovit respekt vydavatelům a
poděkovat obci Drahanovice, která na
vydání publikace také finančně přispěla. Vizuální podoba Loudových kreseb
erbů rytířů Podvazkového řádu dokládá oprávněnost citátu anglického
heraldika Anthony Wagnera: Heraldika
je těsnopis historie.
Jiří Louda: Coats of Arms of the
Knights of the Order of the Garter /
Erby rytířů Podvazkového řádu – editoři: PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal
V. Šimůnek, PhDr. Karel Podolský,
ISBN: 978-80-244-5621-8 (Univerzita
Palackého), 978-80-88384-02-1 (Vlastivědné muzeum), 688 str., 1. vyd. –
Vydavatelství Univerzity Palackého a
Vlastivědné muzeum v Olomouci v roce
2020.
Pan Stanislav Vaněk napsal svůj
autorský text pojednávající o
reprezentativní publikaci, o
výtvarném odkazu heraldika
Jiřího Loudy. Svým vyjímečným rozsahem i kvalitou výtvarného a polygrafického zpracování, mohla být vydána také zásluhou finančního příspěvku obce
Drahanovice. Obec podpořila
vydání této specifické monografie. Pan Jiří Louda vytvořil symboly obce Drahanovice, prapor i
znak.
Na stránkách obce Drahanovice
v odkazu dění v obci/historie, je
vložen odkaz. Zde můžete vidět
některé erby p. Loudy, které
v knize vyšly.

1 lžic sody
1 kg jablek omytých
1 vanilkový cukr
mletá skořice
200 g másla nebo Hery-máslo lepší

Postup
Sypké přísady smícháme, rozdělíme na 3 díly.
1. Troubu rozpálíme na 180-200°C. Plech vymažeme, vysypeme nebo pokryjeme pečicím papírem (plech 20x30 cm).
2. Na plech dáme 1 díl sypké směsi, 1/2 nastrouhaných jablek, pak směs, opět jablka a zase směs.
3. Jablka sypeme vanilkovým cukrem a skořicí.
4. Máslo rozpustíme a důkladně zalijeme koláč.
5. Pečeme, dokud na povrchu nezezlátne (cca 1/2 hodiny).
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Určitě jste si všimli, že v Drahanovicích u budovy
čp.111 (pobočka České pošty) je postaven Z-box.
Tímto se obec stala dalším místem internetového
nákupu - služby Zásilkovna. Obec Drahanovice, tak
umožňuje občanům osobní odběr objednaného zboží
co nejblíže místu bydliště.
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Podpora domácího kompostování
v obci Drahanovice
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na článek, který jsem psal do prosincového
vydání obecního zpravodaje pod názvem „Životní prostředí
v naší obci v 21. století“ vás chci upozornit na fakt, že
v rámci akce „Podpora domácího kompostování v obci
Drahanovice“ proběhlo výběrové řízení na dodavatele 900
ks kompostérů o objemu 1050 l a 5 ks kontejnerů na textil
o objemu 2,5m3. Nejvýhodnější nabídku podala a vítězem
výběrového řízení se stala firma SDO technika s.r.o.,
Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína s nabídkovou
cenou 2.915.000,-Kč bez DPH, 3.527.150,- Kč včetně DPH.
Po podpisu kupní smlouvy nám výše uvedená firma kompostéry dodá a to ještě v jarním termínu. Na pořízení kompostérů a kontejnerů na textil do každé místní části obce
Drahanovice se nám podařilo získat dotaci ve výši 85%
nákladů ze Státního fondu životního prostředí ČR, obec
Drahanovice hradí 15% z celkových nákladů. Občané obdrží kompostéry zdarma. Rozdáme je na základě průzkumu,
který proběhl na jaře 2020 a to stejným způsobem a na stejných kontaktních místech, jako loni na jaře hnědé biopopelnice. Každý občan při odběru kompostéru podepíše tzv.
smlouvu o výpůjčce na 5 let, poté se kompostéry stanou jeho
vlastnictvím. Ke kompostérům dodáme i návod k obsluze a
údržbě včetně popisu biodpadu, který lze kompostovat.
Vzniklý kompost mohou občané využít pro svou vlastní
potřebu na svých zahrádkách. Naším cílem je snížit podíl
odváženého bioodpadu z domácností, který teď končí v biopopelnicích a za který v konečném důsledku zaplatíme
z obecního rozpočtu astronomickou částku nejen za odvoz,
ale i za uložení odpadu. Jsem přesvědčen, že částka, kterou
obec Drahanovice vynaloží na nákup kompostérů se nám
brzy vrátí v úspoře za vývoz a uložení bioodpadu z biopopelnic. O termínu a místech výdeje kompostérů vás budeme
s předstihem informovat obecním rozhlasem.
Ing. Pavel Navrátil st.,
místostarosta obce Drahanovice

Z ČINNOSTI JEDNOTEK SDH OBCE DRAHANOVICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych úvodem začal
netradičně a nastínil náplň práce tzv.
“mokrého dobráka”. Tento - jinak
řečeno - dobrovolný hasič, kterého
můžeme vidět zasahovat “v terénu”
není nikdo jiný než člen Jednotky
sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
obce, které v hasičském slangu nikdo
neřekne jinak než zásahovka”.Všechny
JSDH zřizuje obec dle “Zákona o požární ochraně”. Ta zároveň hradí provoz a materiální potřeby jednotek,
přičemž činnost v JSDH mohou vykonávat jen fyzické osoby s platnou zdravotní způsobilostí a věkem nad 18 let.
Tito členové JSDH nemusí být ale
nutně členy spolku, působícího na
úseku požární ochrany (tzv. Sbor dobrovolných hasičů - dále jen SDH).
Zpravidla jsou ale členové JSDH i
členy SDH (spolupráce mezi JSDH a

SDH bývá přínosná - SDH vychovává
budoucí členy JSDH z řad svých mladých hasičů). Každý člen JSDH pak
vykonává svoji činnost dobrovolně a
bez nároku na odměnu. Obec hradí
pouze kompenzaci zaměstnavateli
v případě zásahu člena v pracovní době
(úkon v obecném zájmu). Každá JSDH
má svého velitele jednotky, kterého
jmenuje a odvolává starosta obce.
Velitel ručí za trvalou akceschopnost
JSDH, která je dána organizační připraveností (počty a funkce členů),
technickou připraveností (technika a
vybavení) a dále připraveností odbornou (znalost a připravenost členů).
Každý nový člen tak musí po nástupu
absolvovat 40 hodin Základní odborné
přípravy, skládající se jak z teorie, tak
praxe. Stálí členové JSDH, jsou pak
pravidelně školeni velitelem (40 hodin
ročně) a dále musí plnit odbornou

způsobilost na výkon své funkce
v JSDH (strojníci, velitelé, nositelé
dýchací techniky, pilaři, technici, zdravotníci). Do toho absolvují členové
nespočet hodin práce na údržbě a kontrolách svěřené techniky a minimálně
jednou ročně absolvují cvičení, které
má ověřit jejich připravenost na různé
typy událostí. Práce v jednotce tak
musí být každému členovi koníčkem,
jelikož tráví nespočet času na hasičské
zbrojnici. Zároveň tato práce členy
naplňuje a obohacuje. Hasiči mají
dobré jméno ve společnosti a jsou
vzorem snad pro každé malé dítě :)
Teď ale trochu z jiného soudku.
Podíváme se na statistiku činností
všech Jednotek požární ochrany (JPO)
v ČR. V dnešní době tvoří dle statistik
Hasičského záchranného sboru (HZS)
ČR Požární zásahy pouze 12% práce
hasičů. Hasiči se tak stále více zaměřu-
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čekala velitele
JSDH inventarizace v hasičských
zbrojnicích.
Všichni splnili
s výsledkem “bez
závad”. Dále byli
velitelé seznámeni s novým systémem, pomocí kterého bude vedení
obce Drahanovice
Školení řidičů-referentů 20.2.2021 v KD Ludéřov
1x ročně hodnotit
jí na Dopravní nehody (14%) i Úniky činnost všech JSDH a ověřovat tak
nebezpečných látek (6%). Bezpochyby plnění činností svých velitelů.
nejvyšší zastoupení mají však technic- S gradováním koronavirové pandemie
ké pomoci (59%), mezi které spadají v prvních měsících roku 2021, začaly
činnosti spojené s vlivy počasí (popa- opět všechny JSDH s pravidelnou
dané stromy, čerpání vody, likvidace dezinfekcí veřejných prostor. Dále
následků povodní a vichřic), dále likvi- jednotky provedly distribuci dezinfekdace nebezpečného hmyzu, otevření ce a respirátorů seniorům nad 80 let.
uzavřených prostor, záchrana osob a Velitelé JSDH se pak od doby obnovezvířat, měření koncentrací nebezpeč- ní nouzového stavu až doposud, účastných látek, vyprošťování apod. Do ní každých 14 dnů jednání krizového
kategorie ostatních pomocí pak spadají štábu obce Drahanovice. V sobotu 20.
asistence s transportem pacientů, pát- února 2021 proběhlo v prostorách KD
rání po pohřešovaných, nebo požární Ludéřov (za dodržení přísných opatředozory a monitoring toků. Od roku ní) školení řidičů-referentů. Toto ško2020 je nemalá míra činností spojená lení absolvovali všichni řidiči našich
s koronavirem (dezinfekce, distribuce JSDH a byli tak odborně proškoleni
apod.). Celkový počet zásahů JPO jak lektorem autoškoly panem Svozilem.
profesionálních tak dobrovolných Nyní mohou řídit vozidla v majetku
hasičů vzrostl za posledních 10 let obce.
téměř o třetinu. Nejvíce se na tomto
K činnosti JSDH Drahanovice podepisují klimatické výkyvy počasí. jednotka má aktuálně 14 členů, přiTyto změny jsou i jedním z důvodů, čemž začátkem roku 2021 došlo ke
proč HZS Olomouckého kraje vyčleni- změně na postu velitele JSDH. Stálo na svém území předurčené jednotky vající velitel Petr Hroch st. k 31.12.
nižší kategorie (JPO V), které bude 2020 předal funkci po dlouhých 16
v následujících letech přednostně vyu- letech svému nástupci Petru Hrochovi
žívat k činnostem úzce spojených ml., i nadále však zůstává členem
s ochranou obyvatelstva. Zejména je JSDH Drahanovice a bude předávat
řeč o událostech velkého rozsahu, na své bohaté zkušenosti jeho následovníkteré je třeba vyčlenit značný počet kům. Za dobu svého působení dokázal
zasahujících hasičů (povodně, vichři- jednotku velmi posunout a patří mu tak
ce, požáry). Pro tyto činnosti budou velké díky.
předurčené jednotky kategorie JPO V Členové JSDH Draha-novice se pravistandardně zasahovat i mimo území delně schází každých 14 dní. Při
svého zřizovatele, tedy obce, kam schůzkách provádí např. čištění, údržpatří. V Olomouckém okrese bylo bu a kontroly techniky, v neposlední
z celkového počtu 93 JSDH kategorie řadě provádí kondiční jízdy strojníků.
JPO V, vybráno pouze 21 předurče- Jednotka disponuje od loňského roku
ných jednotek. Mezi tyto jednotky se Cisternovou automobilovou stříkačnově řadí i JSDH Drahanovice a JSDH kou (CAS) Tatra T815, ve které se
Ludéřov. To svědčí o dobré připrave- nachází i většina vybavení. CAS Tatra
nosti a vysoké akceschopnosti našich je tedy pilířem jednotky a je nutné ji
“mokrých dobráků”.
pravidelně kontrolovat a obsluhovat. S
Nyní ke společným činnostem všech vozidlem se členové stále seznamují a
JSDH (Drahanovice, Ludéřov, Střížov) proto se i častěji schází. Musí mít přev období prosinec-březen. Ještě ke hled o výbavě a technických možnoskonci loňského roku stihli členové tech CAS.
všech JSDH ve spolupráci s členy SDH V únoru 2021 byla provedena dodatečrozvést Mikulášskou nadílku dětem do ná generální oprava motoru CAS
15 let. Byla to malá náplast za zrušená v hodnotě 134.200,- Kč. Dosavadní
rozsvěcování vánočních stromů ve CAS 25 Škoda 706 RTHP byla prodána
všech částech obce. Na přelomu roku v rámci výběrového řízení. Nejvyšší
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nabídku z 5 zájemců podal p. Všechovský z České Lípy s nabídkovou
cenou 41.600,-Kč. Z hlediska odborné
přípravy jsou některé kurzy (velitelé,
pilaři) kvůli koronaviru posunuty na
podzim. I přesto jednotka plánuje školení první pomoci ve vlastní režii. Co
se týká řešení mimořádných událostí JSDH Drahanovice za období od prosince 2020 do března 2021 byla povolána ke 3 zásahům (1x asistence s resuscitací, 1x odstranění stromu z komunikace, 1x únik plynu).
JSDH Ludéřov čítá aktuálně 14
členů, přičemž stále hledá zapálené a
schopné kolegy. Případní zájemci se
mohou hlásit u velitele Lukáše Navrátila - řidičský průkaz skupiny C zde
bude jistě výhodou. Jednotka se schází
každou první středu v měsíci při kontrole a údržbě svěřené techniky, kdy
současně provádí pravidelnou odbornou přípravu dle povinných témat.
Koncem prosince 2020 proběhlo tzv.
“Uzavření odborné přípravy”. Jedná se
o již tradiční akci, která má za cíl ověření odborné přípravy členů. V měsíci
březnu 2021 začala Základní odborná
příprava (ZOP) členů v JSDH. Tato
série školení komplexně připraví nové
členy pro řešení všech mimořádných
událostí. Zároveň zdokonalí i dovednosti stávajících členů JSDH. Co se
týče techniky - Dopravní automobil
(DA) ARO M461 (rok výroby 1971)
úspěšně prošel technickou kontrolou.
Bohužel tento “veterán” již delší dobu
neplní potřeby jednotky a spolu s přívěsným vozíkem PPS 12 není způsobilý provozu na pozemních komunikacích. Proto se ihned po naskytnutí
možnosti obměny podařilo pro JSDH
Ludéřov zajistit vozidlo, které na minimálně několik následujících let nahradí DA ARO. Řeč je o vozidle DA Avia
A31 z roku 1991. Avia v roce 2013
prošla technickým zhodnocením nástavby a je tak schopna pojmout výbavu JSDH pro jakékoliv technické zásahy. Současně vozidlo disponuje nádrží
o objemu 1100 litrů s připojením na
tlakové čerpadlo pro provedení prvotního požárního zásahu. Vozidlo bylo
zakoupeno od obce Tichá na základě
výběrového řízení za nejvyšší nabídkovou cenu, a to za 62.900,- Kč. Dílčí
úpravy nástavby pro zabudování prostředků provedou členové JSDH.
Z hlediska mimořádných událostí
řešila JSDH Ludéřov celkem 5 zásahů
a činností (1x požár komínu, 2x čerpání vody, 1x likvidace hmyzu, 1x práce
pro obec - čištění okapů za pomoci
prostředků pro práci ve výšce).
JSDH Střížov má ve svých řadách
11 členů, přičemž datum 15.1.2021 se
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zapíše do dějin místních hasičů. V tento den JSDH Střížov převzala od firmy

Nový dopravní automobil JSDH Střížov

Vážení sportovní přátelé,
můj minulý příspěvek do Zpravodaje jsem nazval „Z (ne)činnosti TJ
SOKOL Drahanovice“. Bohužel od té
doby se nic nezměnilo k možnosti
sportování, možná ještě přitvrdilo.
Největší problém vidíme v tom, že
hlavně děti si v době koronavirové
najdou jinou zábavu a přivést je zpět ke
sportu bude náročné. Věříme, že až
zase nový pan ministr zdravotnictví
povolí amatérům sportovat, budou
naše obavy bezpředmětné. Muži by
měli sehrát minimálně 6 utkání, aby
ročník byl uzavřený – podmínkou je
50% odehraných utkání u všech učastníků.
Důležitou akci co se týká okresního fotbalu bylo konání Valné hromady
OFS Olomouc, na které bylo zvoleno
nové předsednictvo. Novým předsedou
OFS je stal Mgr. Jakub Beneš, zástupce SK Sigma MŽ Olomouc. Valné
hromady se za naši TJ zúčastnil Aleš
Hradecký. Věříme, že nově zvolení
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MOTO-TRUCK s.r.o. nový DA-L1Z
(dopravní automobil lehké kategorie
do 3,5t se základním vybavením) na
podvozku Renault Master. Jedná se o
zcela nový DA, který byl pořízen za
cenu 1.200.000,- Kč. Na toto vozidlo
vynaložila obec Drahanovice z vlastních prostředků necelou polovinu
nákladů, jelikož se na této akci dotačně
podílely další 3 subjekty. Částkou
450.000,- Kč přispělo Ministerstvo
vnitra-Generální ředitelství HZS ČR.
Dále částkou 100.000,- Kč přispěl
Olomoucký kraj a ve finále ještě
80.000,- Kč přidala nadace Agrofert.
Vozidlo bude zajisté dlouhá léta sloužit, předpokládaná životnost dle
vyhlášky a dotačního programu pro
vozidla tohoto typu činí minimálně 16
let. DA bude zajisté mimo JSDH využíván i pro potřeby SDH, a to zejména
pro zajištění činnosti oddílu mladých
hasičů. Takto si hasiči ze Střížova
vychovají své nástupce, jako se tomu
děje v okolních sborech. Bohužel žehnání nového DA muselo být přesunuto
na neurčito - až se společenská situace
vzhledem ke koronavirové pandemii
trochu uklidní. Stávající vozidlo JSDH
(morálně i technicky zastaralá Avia
Furgon) byla prodána obcí Drahanovice ve výběrovém řízení. Nejvyšší
nabídku ze 3 zájemců podal p. Sedláček z Brna, s nabídkovou cenou
25.701,-Kč.
Z hlediska mimořádných událostí pak
JSDH Střížov řešila kromě činností
spojených s koronavirem i 1x činnost

pro zřizovatele - odstranění nebezpečně nakloněného stromu ve Střížově.
Závěrem si přibližme financování
našich JSDH. Obec Drahanovice se
v tomto směru snaží maximálně využívat vícezdrojového financování a šetřit
tak prostředky z obecní pokladny.
Aktuálně máme podané žádosti u
všech JSDH v rámci dotačního titulu
Olomouckého kraje. Pro JSDH Drahanovice se žádalo na částečnou úhradou opravy podvozku a motoru CAS.
Pro JSDH Ludéřov a Střížov zase dovybavení potřebnými prostředky pro
čerpání. U těchto žádostí činí dotace
kraje 50% celkových nákladů.
Současně probíhá finalizace projektů
na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve
Střížově a na rekonstrukci obecního
skladu v Ludéřově pro garáž JSDH
Ludéřov. Technický stav výše uvedených obecních budov je trvale neudržitelný a tyto objekty zároveň “hyzdí”
veřejná prostranství. Obec Drahanovice bude v následujícím období
vyvíjet snahy pro úspěšnou realizaci
těchto projektů, ovšem za současné
podmínky využití dotačních zdrojů.
Pokud byste rádi ještě více nahlédli
pod pokličku našich JSDH, svoji činnost všechny jednotky prezentují na
facebookových stránkách místních
SDH (Hasiči Drahanovice, Hasiči
Ludéřov, SDH Střížov). Zde najdete
také informace z SDH (pořádané akce,
práce s mládeží, sportovní činnost a
jiné).
Ing. Pavel Navrátil ml.

okresní funkcionáři fotbalu budou
přínosem pro všechny kluby olomouckého okresu. Naše TJ bude mít
volební Valnou hromadu do 3 měsíců
od skončení nouzového stavu.
Náš výbor pracuje přes internet
nebo telefon, plánujeme různé akce a
připravujeme se na spuštění soutěží.
Máme v plánu vybudovat v našem
areálu malé dětské hřiště, houpačky,
skluzavku a pískoviště. V březnu
dokončila firma terénní úpravy kolem
běžecké dráhy a doskočiště. Prosíme
rodiče, aby upozornili
svoje děti, aby v této části
nešlapali nebo nejezdili
po nově vysázeném trávníku.
Bohužel pravděpodobně
budeme muset odložit
tradiční oslavy Dne dětí
spojené s „Memoriálem J.
Chytila v atletickém trojboji“ na pozdější termín.
Protože v minulém vydání nebyly žádné foto-

grafie z naší činnosti, uveřejňujeme je
nyní.

Radní obce Drahanovice

Mgr. Jaromír Ostrý
předseda TJ
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Stabilní rychlý internet
pro vaši obec
v pevné síti

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je
dnes možné připojení k internetu
rychlostí až 250 Mb/s.
CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv.
otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu - operátoři, které dobře znáte a
už v současné chvíli od nich třeba využíváte
řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujeme cesko .cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se
jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou
televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů)
a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných
balíčků, např. s mobilním voláním.

Stabilita připojení i za špatného
počasí
Udržení rychlosti a kvality pro
desítky připojených zařízení
najednou
Internetová TV s možností
zpětného zhlédnutí
a nahrávání
Sledování videí online bez
sekání a v nejvyšší HD kvalitě
Možnost změny poskytovatele
bez změny sítě

Vyměňte svého poskytovatele internetu za
lepšího na www.zrychlujemecesko.cz.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku
CETIN 238 461 111 (každý všední den od
8.00 do 16.00).
CETIN, to je pevná telekomunikační siť, která
je dostupná téměř v každé domácnosti.
Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě
v jeho původním majetku.

Internetová televize na síti CETIN
– neřešíte přechod televizního
vysílání na DVBT-2!

www.zrychlujemecesko.cz

