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Vážení spoluobčané,
jsem nesmírně rád, že vás mohu všechny pozdravit k blížícímu se konci roku
2021. Tato turbulentní doba nás všechny neustále zkouší, ale i tak jde život
dál, i tak se snažíme obec posouvat
přes všemožná vládní a hygienická
opatření dopředu!
Letos jsme v důsledku koronavirové
pandemie opět nemohli společně rozsvítit stromečky ve všech místních
částech obce a spolu oslavit vstup do
letošního adventního času. Jako drobnou kompenzaci pro naše děti jsme se
rozhodli pro nákup 415 kusů porcí
ovoce. Tak jako vloni, tak i letos rozvezli tyto ovocné balíčky členové SDH
ve všech místních částech obce.
Ale teď už k těm pozitivním projektům, které se v současnosti realizují.
Rada obce Drahanovice vyhlásila konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky
naší jediné příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Drahanovice. Do tohoto konkurzního řízení se mohl přihlásit kdokoliv, kdo by splnil specifické podmínky tohoto konkurzního řízení, které
bylo řádně vyvěšeno na úřední desce

obce v době od 26. 7. do 7. 9.2021. Do
tohoto konkurzního řízení podal přihlášku pouze jeden uchazeč. Podala ji
dočasně jmenovaná ředitelka ZŠ a MŠ
Drahanovice paní Mgr. Hana Schafferová. Konkurzní komise se sešla
v tomto složení: předseda konkurzní
komise: starosta obce Tomáš Kröner,
člen určený zřizovatelem. Členové
konkurzní komise: Mgr. Alois Švancara, člen určený zřizovatelem, PaedDr.
Iveta Melichová, metodička pro základní školy, člen určený zřizovatelem
krajského úřadu, Mgr. Pavel Pyšný,
ředitel ZŠ Hlubočky, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
v oblasti školství, člen určený ČŠI,
Mgr. Ondřej Havlíček, školní inspektor ČŠI, člen určený ČŠI, Mgr. et Mgr.
Silvie Čanková, personalista oddělení
organizačně správních činností, odbor
školství a mládeže KÚ Olomouckého
kraje, člen určený ČŠI, Martin Reš,
DiS., předseda školské rady, člen určený ZŠ a MŠ Drahanovice, Mgr.
Monika Opatřilová, pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Drahanovice, člen
určený ZŠ a MŠ Drahanovice. Na
základě tohoto konkurzního řízení

výše uvedená komise jednomyslně
doporučila Radě obce Drahanovice
jmenovat na pozici ředitelky ŽS a MŠ
Drahanovice paní Mgr. Hanu Schafferovou. Rada obce Drahanovice na
základě řádně provedeného konkurzního řízení jmenovala paní Mgr. Hanu
Schafferovou, s účinností od 9.11.2021
ředitelkou ZŠ a MŠ Drahanovice.
Osobně přeji celému učitelskému sboru, dětem a rodičům, ať se jim dobře
učí a spolupracuje.
Paní doktorka Zimová ukončila
činnost v naší ordinaci v říjnu loňského
roku. Byla to její svobodná vůle ukončit podnikání praktického lékaře v naší
obci. Lékařskou péči v obci kontinuálně předala panu MUDr. Zarivniji. Já
jsem osobně pana doktora Zarivnije
informoval o mé návštěvě pana ředitele polikliniky SPEA Olomouc, kde
paní doktorka Zimová, jako zaměstnanec polikliniky SPEA Olomouc ordinuje. Záměrem návštěvy bylo na základě požadavku našich občanů jednání o
tom, že by paní doktorka Zimová v některých dnech ordinovala v ordinaci
v Drahanovicích. Bohužel pan ředitel
polikliniky SPEA Olomouc mně sdělil,
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že by to pro polikliniku bylo ekonomicky neúnosné.
Při kompletní výměně veřejného
osvětlení ve všech místních částech
obce Drahanovice dojde k významné
úspoře, již tak dnes drahé elektrické
energie. Původní předpoklad úspor
elektrické energie byl 46 MWh, což je
pro vaši představu roční spotřeba pěti
rodinných domů s elektrickým vytápěním. Firma HEINZ-ELEKTRO s.r.o.,
která zvítězila ve výběrovém řízení
s cenou cca o 1 milion bez DPH nižší
nežli byla původní cena rozpočtová,
dodala svítidla od výrobce LUG. Díky
široké nabídce sortimentu nám tak
vítězná firma mohla nainstalovat 15
různých typů optik a výkonů. Ve svém
návrhu měla svítidla s optikami tvořenými přímo na míru světelným podmínkám ve všech místních částech naší
obce. Byla použita svítidla ještě s nižším příkonem a celková úspora se
zvýšila o dalších 10 %, oproti původnímu návrhu, což v konečném výsledku
činí celkovou úsporu přes 50 MWh.
Záměrem tohoto projektu bylo, že
dojde velkému útlumu světelného
smogu a nová svítidla nebudou narušovat přirozený biorytmus člověka, proto
byla zvolena teplota chromatičnosti
2700K, která je zajisté ve večerních
hodinách lidskému oku příjemnější.
V současné době je dílo realizováno.
Dalším projektem, kterým dojde k významnému snížení energetické náročnosti, je vybudování fotovoltaické
elektrárny na budově ČOV v Drahanovicích. Celková spotřeba naší ČOV
je v současnosti 101 MWh za rok, což
se rovná roční spotřebě deseti rodinných domů s elektrickým vytápěním.
Na ČOV proběhlo měření jednotlivých
spotřeb a zatížení sítě, takzvaná analýza sítě. Aby i tento projekt mohl být
realizován přímo na míru našim potřebám. V průběhu realizace se podařilo
s dodavatelem díla, firmou HEINZELEKTRO s.r.o. navýšit výkon celého
systému na 34,2 kWp, bez navýšení
původní vítězné ceny, která byla
720.000, - Kč s DPH. Zvýšení výkonu

se podařilo díky dodávce výkonnějších
fotovoltaických panelů. Elektrárna je
instalována s přímým připojením do
distribuční soustavy bez baterií s provozem s licencí a možným prodejem
případných přebytků el. energie. Instalovaný výkon pokryje spotřebu ČOV
z jedné třetiny. Díky rozložení panelů a
důkladné přípravě celého projektu,
jsou vypočítané případné přebytky el.
energie, které se odprodají zpět do
distribuční soustavy pouze 20 %. Dle
návrhu zástupce realizační firmy p.
Vlacha bude ČOV dovybavena přesným měřením spotřeb elektrické energie se vzdáleným přístupem přes internetové připojení. Budeme tak moci
ještě více přizpůsobit chod celého
zařízení, výrobě elektrické energie a
tímto ještě zvýšit celkové úspory.
Návratnost celé této investice, byla
před výrazným zdražením elektrické
energie spočítána maximálně do 8 let.
Nyní se nám tato doba zkrátila asi o
2–3 roky!
Podařilo se nám zrealizovat projekt
opravy vodovodu v Chaloupkách v
Drahanovicích. Konečně se po letech
naši občané, bydlící v Chaloupkách,
dočkají toho, že když otočí vodovodním kohoutkem, tak jim poteče pitná
voda. Tuto akci nám realizovala firma
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
z Protivanova, která vyhrála výběrové
řízení na opravu vodovodu. Smlouva o
dílo byla podepsána na částku
1.129.593,06 Kč včetně DPH. Tato
akce byla realizována pouze z rozpočtu
obce. Firma Montáže inženýrských sítí
spol. s r.o. nám rovněž zrealizovala
novou vodovodní přípojku Mateřské
školky v Drahanovicích. Tato akce byla financována opět z rozpočtu obce za
částku 167.948, - Kč včetně DPH.
Dalším výběrovým řízením, kterým
jsme se zabývali, byla zakázka na
dodavatele zařízení: Zajištění konektivity školy a pořízení vybavení odborné
učebny v ZŠ Drahanovice. Jedná se o
vytvoření nové IT učebny pro naše
žáky, půjde o vybavení třídy interaktivní tabulí, 16 kusy velmi kvalitních

Fotovoltaická elektrárna na budově ČOV

Prosinec 2021

notebooků a zajištění konektivity. Toto
výběrové řízení vyhrála firma AUTOCONT a.s. z Ostravy. Na tento projekt
se nám podařilo získat dotaci úctyhodných 95 %, cca 750.000, - Kč z IROP
MMR ČR. Projekt IT učebny v ZŠ je
těsně před podpisem smlouvy o dílo.
Před dokončením je projekt rekonstrukce objektu zázemí zaměstnanců
obce Drahanovice. Tímto projektem
jsme zrekonstruovali zázemí zaměstnanců tak, že odpovídá dnešním přísným hygienickým a pracovním normám. Tuto zakázku vyhrála firma
STAVBROS s.r.o. z Brodku u Prostějova za cenu 2.190.343,08 Kč včetně
DPH. Tato akce byla realizována pouze
z rozpočtu obce vzhledem k tomu, že
na podobné investiční akce v současné
době neexistuje adekvátní dotační
titul, ze kterého by bylo možné čerpat
finanční prostředky na rekonstrukci
obecního majetku.
Velmi zásadním projektem pro naši
obec, pro naše nejmenší občánky, bude
zrealizování stavebních úprav a přístavby nového oddělení Mateřské školky v Drahanovicích. Bylo vypsáno
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k realizaci této
rekonstrukce.
A naše nejbližší plány: Konečně
bylo vydáno stavební povolení na akci
vybudování chodníku a zálivů na parkování v obci Drahanovice (celá Lázinka + od potoka kolem Černé věže,
od Základní školy až ke hřbitovu)
kolem komunikace III. třídy č. 44812 a
č. 44813 v Drahanovicích. Vyřízení
stavebního povolení na specializovaném pracovišti stavebního odboru
Magistrátu města Olomouce trvalo 18
měsíců. Toto stavební povolení není
ještě pravomocné. Připravujeme s administrátorem podklady k podání žádosti o dotaci na tuto akci. Opět navštívím vedení Olomouckého kraje, abych
informoval náměstka hejtmana pro
dopravu pana Michala Záchu, DiS., že
jsme připraveni zrealizovat tuto naši
akci na vybudování chodníku kolem
těchto krajských komunikací s tím, že
Olomouckému kraji již nic nebrání
v tom, aby zrealizoval opravu krajských komunikací III/44812 a
III/44813 v Drahanovicích.
Zastupitelstvo obce Drahanovice na
svém zasedání dne 27.9.2021 schválilo
variantu B studie Sportovního a společenského centra v Drahanovicích v lokalitě Za kapličkou. V současné době
probíhá dopracování studie SSC Drahanovice a po jejím dokončení bude
vypsáno výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení.
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V současnosti již probíhají organizační přípravy pro oslavy 700 let Obce
Drahanovice v příštím roce. Hodový
víkend 22. 7. 2022 až 24. 7. 2022 pro
tyto oslavy již byl stanoven. Projektový tým složený se zástupců občanů a zastupitelů se schází v pravidelných intervalech. Při této příležitosti
jsme se rozhodli nechat natočit a nafotit obec z ptačí perspektivy. Na toto
letecké video se můžete podívat po
zadání následujícího odkazu:
https://www.obecdrahanovice.cz/letecke-snimky. Podrobnější informace
k oslavám 700 Obce Drahanovice vám
přinesu v dalším čísle našeho obecního
zpravodaje.
Co se týká projektu obnovy nabourané kapličky sv. Floriána v Drahanovicích vám ve svém článku sdělí pan
místostarosta obce Drahanovice Ing.
Pavel Navrátil.
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Vážení spoluobčané, mohu vás
ujistit, že současné vedení obce dělá
vše pro to, aby i v této nelehké době
maximálně využilo a ochránilo finanční prostředky obce Drahanovice s péčí
řádného hospodáře. Toto nám potvrdila
i kontrola z Olomouckého kraje, která
provedla dílčí přezkoumání hospodaření obce Drahanovice za rok 2021.
Výsledkem tohoto přezkumu je zápis,
kde se uvádí, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky v hospodaření!
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovnicím a pracovníkům
obecního úřadu za jejich nelehkou
práci, obzvlášť děkuji odstupující paní
účetní Lence Bořutové za její dlouholetou, velmi kvalitní a precizní práci.
Přeji ji, ať se jí v nové pracovní etapě
života daří. Děkuji těm zastupitelům,
kteří v letošním roce s vedením obce
spolupracovali a díky jejichž podpoře

Z činnosti rady Obce Drahanovice
srpen 2021- listopad 2021
V období od vydání letního čísla obecního zpravodaje se
rada obce Drahanovice sešla celkem 16x (3x v srpnu 2021,
5x v září 2021, 4x v říjnu 2021 a 4x v listopadu 2021).
Na těchto jednáních rada obce Drahanovice řešila a
schválila:
• 5 žádostí o pronájem KD Ludéřov,
• 2 žádosti o pronájem KD Střížov,
• 1 žádost o pronájem KD Střížov a prostranství za KD
Střížov,
• 1 žádost o zapůjčení volební místnosti v KD Střížov
každý pátek pro schůzky mladých hasičů SDH Střížov,
• 2 žádosti o pronájem KD Lhota pod Kosířem,
• 1 žádost o bezplatný pronájem KD Lhota pod Kosířem,
• 2 žádosti o drobné finanční příspěvky,
• 15 nabídek na drobné práce, dodávky a opravy,
• nabídku na vánoční koncert v Galerii u Kalicha v Drahanovicích dne 19.12.2021,
• nabídku Ing. arch. Tomáše Pejpka na zpracování souboru
změn územního plánu Drahanovice,
• 4 nabídky na projekční práce,
• 2 nabídky na administraci výběrových řízení,
• 1 nabídku na administrativní práce na přípravu a zpracování zprávy o udržitelnosti po dobu 5 let na akci "Systém
odděleného sběru v obci Drahanovice",
• 1 nabídku na poradenské služby administrátora dotačního titulu - Programu EFEKT 2021 Ministerstva průmyslu a
obchodu,
• 1 nejvýhodnější nabídku na technický dozor investora
stavby „Drahanovice oprava vodovodu p.č. 798/1",
• žádost ZD Senice na Hané o vydání vyjádření s plánovanou stavbou "Stavební úpravy polního hnojiště Ludéřov" na
pozemku p.č. 846/56 v k.ú. Ludéřov,
• 2 žádosti vyjádření k projektové dokumentaci - novostavbě RD v Ludéřově na p.č. 691/41 v k.ú. Ludéřov a novostavbě RD v Drahanovicích na p.č. 62/1 v k.ú. Drahanovice,
• žádost o vyjádření k existenci sítí pro stavební akci "Novostavby RD Kníničky" p.č. 1177/3, 1177/5, 1177/1,
1145/2, 1145/3 a 1408 v k.ú. Ludéřov.
• žádost o přemístění zařízení v majetku obce z důvodu
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jsme mohli naši obec rozvíjet. Děkuji
všem členům spolků v obci, knihovnicím, členkám sboru pro občanské záležitosti, správcům kulturních domů,
celému učitelskému sboru Základní
školy a Mateřské školy Drahanovice a
Mateřské školy Ludéřov. Obzvlášť
děkuji všem členům zásahových jednotek SDH v obci.
Vážení spoluobčané,
děkuji vám všem z celého srdce za vaši
práci, kterou jste pro obec Drahanovice v roce 2021 vykonali. Přeji vám
krásné a klidné prožití svátků vánočních. Od Ježíška hodně dárků pod
stromeček a do nového roku 2022 vám
všem hodně zdraví a štěstí v osobním i
pracovním životě.
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

připravovaného stavebního záměru "Odstranění části stavby
RD, Ludéřov 17, Drahanovice-Ludéřov",
• žádost o oplocení pozemků p.č. 100/113, 100/114 a
100/116 v k.ú. Drahanovice,
• žádost o povolení napojení dešťové vody ze střechy garáže u domu v Drahanovicích č.p. 86 do dešťové kanalizace
z důvodu omezeného prostoru pro umístění retenční nádrže,
• žádost o vyřešení vjezdu do RD č.p. 59 v Ludéřově
z důvodu parkování vozidel na obecním prostranství,
• žádost o vyjádření k ČOV na p.č. 384, 386/37, st. 102
v k.ú. Drahanovice,
• žádost ZD Senice na Hané o odkoupení asanační lišty na
vozidlo ŠKODA RTO 706 CAS v ceně 1.000,-Kč,
• žádost Římskokatolické farnosti Drahanovice o příspěvek na opravu střechy kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích ve výši 90.000,-Kč,
• žádost TJ Sokol Drahanovice o zapůjčení párty stanu na
akci 30.10.2021,
• žádost firmy DoZBos s.r.o. o vyjádření k přechodné úpravě provozu, ZUK a uzavírce mostu ev. č. 44812-1 v Drahanovicích v době od 7.9.2021 do 7.11.2021,
• žádost firmy SEKNE spol. s r.o. o vyjádření k vedení
objízdné trasy při úplné uzavírce silnice III/5709 v obci
Hněvotín v době od 11.10.2021 do 7.11.2021,
• žádost kastelána zámku Čechy pod Kosířem o zapůjčení
dřevěných stánků na vánoční akci v termínu 4.-12. prosince
2021,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice Mgr. Hany
Schafferové o mimořádný příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
Drahanovice ve výši 85.000,-Kč z důvodu navýšení cen
energií,
• žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice Mgr. Hany
Schafferové o sponzorský dar v podobě ovoce pro děti a
žáky do mikulášských balíčků,
• žádost SH ČMS, SDH Střížov o vysazení vánočního
stromu ve Střížově,
• odpisový plán ZŠ a MŠ Drahanovice 2021,
• podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního titulu
129 400 "Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody "SMART METERING“,
• podání žádosti o dotaci na projekt "Drahanovice v pohybu" z dotačního titulu 117d821OH - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, podprogra-
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mu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2022,
• příspěvek na občerstvení pro okrskové volební komise
pro volby do parlamentu ČR dne 8. a 9.10.2021 ve výši
1500,-Kč,
• přijetí sponzorského daru pro MŠ Drahanovice Notebook Dell Latitude,
• revokaci usnesení č. 5a/78R/2021 a 6a/78R/2021 na
darovací smlouvy Knihovny města Olomouce, příspěvkové
organizace na 105 knih pro knihovnu v Drahanovicích a na
107 knih pro knihovnu v Ludéřově. Nová darovací smlouva
zahrnuje dohromady celkem 263 knih (Drahanovice 105
knih, Ludéřov 107 knih, Střížov 51 knih) v celkové pořizovací ceně 72.389,-Kč,
• návrh rozpočtových opatření č. 4/2021 a č.6/2021,
• 2 příkazní smlouvy na akce "Zajištění konektivity školy a
pořízení vybavení odborné učebny - ZŠ Drahanovice" a
"Drahanovice- nájem vodovodu a vodovodního zařízení"
s firmou Štěpánková-tendr s.r.o.,
• smlouvu o zajištění realizace uměleckého vystoupení
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA na XVIII. setkání seniorů
dne 12.9.2021 u Černé věže v Drahanovicích v celkové ceně
125.000,-Kč,
• smlouvu o odvážení oděvů, obuvi a textilu mezi firmou
TextilEco a.s. a Obcí Drahanovice na vývoz celkem 5
nových kontejnerů na textil, které byly pořízeny z dotačního
titulu akce "Podpora domácího kompostování v obci
Drahanovice",
• smlouvu o dílo č. 21-T040 - Instalace Smart Meteringu
na vodovodní síť v obci Drahanovice a jejich místních částí
s firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.,
• smlouvu o umělecké produkci s hudební skupinou
MODRÁ ROSA na obecní ples 8.1.2022 v KD Ludéřov,
• vyvěšení záměru o pronájem nebytových prostor ordinace praktického lékaře v Drahanovicích č.p. 4,
• smlouvu o nájmu nemovité věci na pronájem ordinace
praktického lékaře v Drahanovicích s MUDr. Zarivnijem na
dobu určitou od 1.11.2021 do 31.10.2024,
• smlouvu o výpůjčce tělocvičny ZŠ Náměšť na Hané od
1.10.2021 do 30.6.2022, v sobotu od 14:00 do 17:00 hodin
pro žáky ze spádových obcí,
• smlouvu o provedení uměleckého výkonu na setkání
seniorů dne 4.9.2022 u Černé věže v Drahanovicích na
vystoupení zpěvačky Leony Machálkové,
• 2 smlouvy o výpůjčce mezi obcí Drahanovice a ZŠ a MŠ
Drahanovice na herní prvky v zahradách MŠ Drahanovice a
MŠ Ludéřov a na pozemky za účelem provozování činností
vymezených zřizovací listinou ZŠ a MŠ Drahanovice,
• smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadního elektrozařízení, které bude umístěno na rybníčku
v Drahanovicích s firmou REMA Systém, a.s.,
• smlouvu o dílo č. 22012-009 na administraci projektu
"Drahanovice v pohybu" s firmou TIMORIS Projekt a.s.,
• 2 smlouvy o dílo na přípravu a zpracování žádostí o platbu a zpráv o realizaci, přípravu a zpracování zpráv o udržitelnosti po dobu 5 let na dotační akce "Vybudování chodníků podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části
Ludéřov - IROP" a "Vybavení odborné učebny ZŠ
Drahanovice - IROP" s firmou Štěpánková Milana
EUROPROJEKT,
• nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na stavbu "Lhota pod Kosířem - stoková síť"
s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací,
• smlouvu o právu provést stavbu se Správou silnic
Olomouckého kraje, Střediskem údržby Olomouc na stavbu
"Přemístění kaple sv. Floriána v Drahanovicích",
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• smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) na
p.č. 77/29 v k.ú. Ludéřov,
• dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne
27.5.2021 mezi Obcí Drahanovice a SUEZ CZ a.s.,
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.2.2021 na akci "
Obnova kříže na Příhoně na p.č. 568/3 v k.ú. Ludéřov",
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci " Renovace veřejného osvětlení obce Drahanovice",
• dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 17.3.2016 mezi firmou TextilEco a.s. a
Obcí Drahanovice,
• dodatek č. 1 směrnice pro cestovní náhrady,
• revokaci usnesení rady obce č. 8a/79R/2021 ze dne
12.7.2021. Celková cena víceprací na akci "Vybudování
chodníků podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní
části Ludéřov" činí 213.673,03 Kč bez DPH, včetně DPH
258.544,37 Kč,
• 1 sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Drahanovice ve výši
1.000,-Kč,
• platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice Mgr.
Hany Schafferové s účinností od 1.9.2021,
• vítěze průzkumu trhu na dodávku 5 ks dveří, vítěze průzkumu trhu na dodávku žaluzií a vítěze průzkumu trhu na
dodávku 20 ks židlí v rámci akce "Úprava spolkového domu
v Ludéřově pro kulturní činnost",
• vítěze průzkumu trhu na osazení vrat a zárubní, uložení
překladů, dozdění zdiva, zapravení ostění na hasičské zbrojnici ve Lhotě pod Kosířem v celkové nabídkové ceně
54.000,-Kč bez DPH, 65.340,-Kč vč. DPH,
• vítěze průzkumu trhu na akci "Drahanovice – vodovodní
přípojka k MŠ Drahanovice" firmu MIS Protivanov s celkovou nabídkovou cenou: 138.800,-Kč bez DPH, 167.948,-Kč
vč. DPH,
• vítěze průzkumu trhu na osazení 2 zrcadel v Drahanovicích, firmu SEKNE spol. s r.o. s nabídkovou cenou
19.900,-Kč bez DPH,
• oslovené firmy do výběrového řízení na dodavatele akce
"Úprava spolkového domu v Ludéřově pro kulturní činnost", termín podání nabídek a termín realizace,
• vítěze výběrového řízení na akci "Úprava spolkového
domu v Ludéřově pro kulturní činnost", firmu Rudolf Švec,
zednictví, stavební práce s cenou 169.655,42 Kč bez DPH,
včetně 21% DPH celkem 205.283,06 Kč,
• vítěze výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
na akci "Drahanovice-oprava vodovodu parc. č. 798/1",
firmu MIS Protivanov s.r.o. s nabídkovou cenou 933.548,33
Kč bez DPH, 1.129.593,48 Kč vč. DPH,
• 3 výzvy k podání nabídek na akce "Zpracování projektové dokumentace - Stavební úpravy a přístavba mateřské
školy, č.p. 46, parc. č. st. 44, k.ú. Drahanovice“, "Drahanovice-fotovoltaická elektrárna na budově ČOV" a "Zajištění
konektivity a pořízení vybavení odborné učebny - ZŠ
Drahanovice“, oslovené firmy, termíny podání nabídek a
termíny otevírání obálek,
• vítěze výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
"Zpracování projektové dokumentace - stavební úpravy a
přístavba Mateřské školy č.p. 46, p. č. st 44, k.ú. Drahanovice, firmu GROBER PROJECT s.r.o., s nabídkovou cenou:
1.175.220,-Kč bez DPH, 1.422.016,20 Kč vč. DPH,
• vítěze výběrového řízení na akci "Drahanovice-Fotovoltaická elektrárna na budově ČOV" firmu HEINZELEKTRO s.r.o., s nabídkovou cenou celkem 595.000,-Kč
bez DPH, včetně DPH 719.950,-Kč,
• dodavatele zakázky "Zajištění konektivity školy a poří-
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zení vybavení odborné učebny-ZŠ Drahanovice" na základě
výsledku výběrového řízení - společnost AUTOCONT a.s.
s nabídkovou cenou 481.900,-Kč bez DPH, 583.099,-Kč
včetně DPH,
• vnitřní předpis úpravy práva v pracovněprávních vztazích pro zaměstnance obce Drahanovice,
• záměr Obce Drahanovice o odkup pozemku p.č. 336/1
orná půda a 1/2 pozemku p.č. 394/43 orná půda v k.ú.
Drahanovice,
• výroční zprávu ZŠ a MŠ Náměšť na Hané za školní rok
2020/2021,
• výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Drahanovice za školní
rok 2020/2021,
• že se zavazuje dle čl. 37, přílohy č. 1 , bodu 12 podmínek
čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2021
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na akci "122D22100
1218 - Renovace veřejného osvětlení v obci Drahanovice"
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou
dotací do plné výše z vlastních zdrojů,
• v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí složení konkurzní
komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele ZŠ a MŠ Drahanovice č.p. 44, příspěvková organizace v tomto složení:
Předseda konkurzní komise: Tomáš Kröner, člen určený
zřizovatelem
Členové konkurzní komise: Mgr. Alois Švancara, člen určený zřizovatelem, PaedDr. Iveta Melichová, metodička pro
základní školy, člen určený zřizovatelem krajského úřadu,
Mgr. Pavel Pyšný, ředitel ZŠ Hlubočky, odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, člen
určený ČŠI, Mgr. Ondřej Havlíček, školní inspektor ČŠI,
člen určený ČŠI, Mgr. et Mgr. Silvie Čanková, personalista
oddělení organizačně správních činností, odbor školství a
mládeže KÚ Olomouckého kraje, člen určený ČŠI, Martin
Reš, DiS., předseda školské rady, člen určený ZŠ a MŠ
Drahanovice, Mgr. Monika Opatřilová, pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Drahanovice, člen určený ZŠ a MŠ
Drahanovice,
• jmenování Mgr. Hany Schafferové na pracovní místo
ředitelky Základní školy a mateřské školy Drahanovice,
příspěvková organizace, IČ 75028921 s účinností od
9.11.2021 na základě řádně provedeného konkurzního
řízení,
• stanovení s účinností od 9.11.2021 ředitelce Základní a
mateřské školy Drahanovice, příspěvkové organizace, Mgr.
Haně Schafferové plat dle platového výměru,
• zřizovací listinu ZŠ a MŠ Drahanovice, příspěvkové
organizace,
• pravidla vztahů obce Drahanovice k příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Drahanovice č. 1/2021/PO s účinností od
1.12.2021,
• pravidla hodnocení ředitele příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Drahanovice.
Rada obce Drahanovice souhlasila:
• s vydáním stanovení přechodné úpravy provozu, rozhodnutí o uzavírce a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace v rozsahu všech dotčených silničních správních úřadů
v rámci stavby "Laškov-Pěnčín ČOV a stoková síť –
ÚPLNÉ UZAVÍRKY". Termín provádění: ETAPA 2 1.9.2021-31.10.2021,
• s oplocením pozemku p.č. 304/48 v k.ú. Drahanovice,
• s projektovou dokumentací RD Drahanovice p.č. 582/2 a
napojením na obecní vodovod v případě napojení posilovacího vrtu HV 12 na Lhotě pod Kosířem do vodovodního
řadu obce Drahanovice.

Strana 5

Rada obce Drahanovice nesouhlasila:
• s žádostí o hledání klubovny v naší obci pro Skautský
oddíl ze Slatinic z důvodu, že obec Drahanovice v současné
době nemá žádnou volnou klubovnu, kterou by skautskému
oddílu ze Slatinic mohla poskytnout.
Rada obce Drahanovice zamítla:
• žádost Mgr. Lenky Trávníčkové o umožnění uveřejnění
reakce na vyjádření obce k proběhlému odvolání ředitelky
ZŠ a MŠ Drahanovice na stránkách obecního zpravodaje,
• žádost o oplocení venkovního areálu za KD Střížov, které
je nepřípustné dle platného Územního plánu obce Drahanovice,
• žádost o stanovisko k projektové dokumentaci "RD
Drahanovice, p.č. 582/2" z důvodu nemožného napojení
stokové kanalizace vzhledem k nemožnosti zásahu do silničního tělesa po dobu udržitelnosti projektu,
• žádost o umístění dopravního značení o zákazu vjezdu
těžkých strojů v Ludéřově,
• žádost o posunutí zastávky autobusu před RD č.p. 94
v Drahanovicích,
• žádost SH ČMS, SDH Střížov o možnost využití KD
Střížov v rámci slavnostního rozsvěcování vánočního stromu 27.11.2021 ve Střížově z důvodu mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví.
Rada obce Drahanovice vzala na vědomí:
• 1 žádost na pořízení změny Územního plánu obce
Drahanovice,
• 1 žádost o zrušení žádosti o změnu Územního plánu obce
Drahanovice,
• žádost MUDr. Jana Zarivnije, praktického lékaře pro
dospělé o pronájem nebytových prostor ordinace praktického lékaře v Drahanovicích č.p. 4 od 1.11.2021,
• nabídky uchazečů na obsazení místa účetní obce
Drahanovice,
• oznámení Mgr. Ivy Psotové o rezignaci na předsedu školské rady a členství ve školské radě k 6.9.2021,
• oznámení Hany Hradecké o konání sportovní akce
CaniKosíř dne 9.10.2021,
• oznámení Ing. Petry Muchové o revitalizaci pozemku
p.č. 176/2 v k.ú. Ludéřov,
• oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice Mgr. Hany
Schafferové o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25.10.26.10.2021 a o uzavření MŠ Drahanovice a MŠ Ludéřov
dne 29.10.2021,
• oznámení firmy EKOKOM, a.s. o množství odpadu
z obalů vytříděných v obci Drahanovice za období od
1.4.2021 do 30.6.2021 v množství 49,35 t (papír, plast, sklo,
kovy, nápojový karton). Odměna obci Drahanovice činí
86.204,09 Kč,
• konání sbírky Diakonie Broumov, sociálního družstva
dne 24.11.2021,
• petici občanů Lhoty pod Kosířem dle čl. 18 listiny
Základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu
petičním v platném znění o nesouhlasu se záměrem výstavby rodinných domů se sociální službou pro postižené občany na pozemcích p.č. 381/55 a 381/53 v k.ú. Lhota pod
Kosířem,
• vyjádření Povodí Moravy, s.p. k těžbě sedimentů v rámci
žádosti o vyčištění koryta Zlatá stružka v Drahanovicích,
• výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR
v obci Drahanovice,
• zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na
obsazení pracovního místa ředitelky Základní a mateřské
školy Drahanovice, příspěvková organizace, IČ:75028921
ze dne 5.11.2021,
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• zápis o provedené kontrole veřejné sbírky "Podpora obcí
Jihomoravského kraje postižených tornádem 24.6.2021".
Rada obce Drahanovice doporučila Obecnímu zastupitelstvu ke schválení:
• že se zavazuje dle čl.37, přílohy č. 1 , bodu 12 podmínek
čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2021
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na akci "122D22100
1218 - Renovace veřejného osvětlení v obci Drahanovice"
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou
dotací do plné výše z vlastních zdrojů,
• odkup pozemku p.č. 336/1 orná půda a 1/2 pozemku p.č.
394/43 orná půda v k.ú. Drahanovice,
• podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního titulu
129 400 "Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody "SMART METERING“,
• veřejnoprávní smlouvu na příspěvek ve výši 90.000,-Kč
Římskokatolické farnosti Drahanovice na opravu střechy
kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích,
• zřizovací listinu ZŠ a MŠ Drahanovice, příspěvkové
organizace.

Z mateřské školy
V mateřské škole v Drahanovicích se děti v letošním
školním roce měly možnost zúčastnit zajímavých akcí, do
kterých jsme se, v rámci zpestření vzdělávací nabídky, zapojili. Například to byl tradiční výstup “S Dráčkem na Velký
Kosíř“, návštěva zástupce policie ČR v MŠ nebo prohlídka
hasičské zbrojnice. Dětem se velmi líbila návštěva hvězdárny v Prostějově, ekologického centra Sluňákov i vzdělávacího centra Lego-Bricks v Olomouci. Oblíbené jsou u nich i
projektové dny ve školce. Ať už to byl “Jablíčkový den“,
„Hravá věda“, „Království sov“ nebo „Roztančená školka“,
do všech se děti zapojily s chutí. Byly zaměřeny na environmentální a polytechnickou výchovu a rozvoj pohybových
dovedností. Konala se i pravidelná logopedická depistáž.
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Rada obce Drahanovice pověřila starostu obce:
• podpisem výše uvedených příkazních smluv, smluv
o dílo, smluv o právu provést stavbu, smluv o výpůjčkách se
ZŠ a MŠ Drahanovice, dodatkům ke smlouvám,
• sestavením výběrové komise k ověření odborných předpokladů a dovedností na obsazení volného místa účetní obce
Drahanovice,
• vystavením jmenovacího dekretu Mgr. Haně Schafferové
na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Drahanovice, příspěvkové organizace, Drahanovice 44, IČ:75028921 s účinností ode dne 9.11.2021.
Rada obce Drahanovice pověřila:
• referentku obecního úřadu Drahanovice, paní Hanu Čajanovou opatrovníkem paní Evy Suché, trvale bytem Drahanovice č.p. 283, 783 44 Drahanovice.

Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Teď už se děti těší na blížící se Vánoce, a především na
dárečky pod stromečkem.
Největší dárek však již letos dostaly. Na školní zahradě
byly, díky dotacím ve výši skoro půl milionu korun na její
obnovu, osazeny nové herní prvky. Jedná se o velkou
balanční věž, kolotoč, pohyblivou lávku, hmatový chodník,
houpací kolo a velkou kreslící tabuli. Došlo i na úpravu
ohrazení pískoviště a jeho odstínění proti slunci. Práce byly
dokončeny v listopadu a děti si nové prvky hned s velkou
radostí vyzkoušely.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zástupcům obce
- panu Krönerovi a panu Navrátilovi – kteří úpravu školní
zahrady zařizovali.
Přejeme všem klidný adventní čas a hezké svátky vánoční.
Kolektiv pracovnic MŠ Drahanovice

ŠKOLA MÁ NOVÉ LOGO
ZŠ a MŠ Drahanovice vyhlásila mezi žáky soutěž
"Namaluj si logo školy", které bude nadále školu prezentovat. Vítězem se stal Matyáš Klimčo ze 3. ročníku.
Blahopřejeme.
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Kostel sv. Jakuba Většího v Drahanovicích má novou věžičku

Osazení věžičky kostela

Občanům Drahanovic se v letošním
roce celkem dvakrát naskytl úchvatný
pohled na přistavený moderní autojeřáb značky Liebherr u farního kostela
sv. Jakuba Většího. Poprvé to bylo dne
21.září 2021, kdy pracovníci realizační
firmy, provádějící opravu střechy odřezali starou věžičku (sanktusník) kostela nad presbytářem (místo nad oltářem)
a pomocí výše uvedené techniky ji
sundali na zem. V kopuli věžičky bylo
nalezeno 27 cm dlouhé měděné pouzdro, které bylo odvezeno do Olomouce
a dne 14.10.2021 otevřeno za přítomnosti správce drahanovické farnosti P.
Mgr. Miroslawa Lukasiewicze, za
děkanát Olomouc pana děkana a technického administrátora, zástupců realizační firmy, zástupce Státního archivu
v Olomouci, zástupce Památkového
ústavu v Olomouci. Osobně jsem se
otevírání schránky z kopule rekonstruované věže kostela sv. Jakuba Většího
v Drahanovicích v Olomouci zúčastnil.
V měděném pouzdru byl nalezen strojem psaný dokument z roku 1970.
Napsal jej ThDr. Otokar Balcar, docent
filosofie na Cyrilometodějské fakultě
v Olomouci, který v té době bydlel na
faře v Drahanovicích. V dokumentu je
psáno, že v létě roku 1970 P. Josef
Šenkyřík, farář v Těšeticích a excurendo administrátor v Drahanovicích
podnikl vnější opravu kostela sv. Jakuba Většího. Lešení postavil místní
stolář Ladislav Lakomý a Bedřich
Dopita, soused fary. Vápenné omítky
jsou dílem zedníka Aloise Slepičky,
kterému pomáhal zedník Dohnálek.
Střechu opravovali pokrývači mistra
Františka Pluháčka z Vilémova a
všechny klempířské práce jsou dílem
mistra Jindřicha Bartoňka z Náměště
na Hané a jeho zaměstnanců Ladislava
Navrátila a Jana Maniče. Mistr Bartoněk rovněž zhotovil novou báň na

sanktusovou věžičku a celou věžičku
nově oplechoval. Dále bylo v měděném pouzdru nalezeno celkem 5 mincí
z 60. let minulého století ( 10 haléř, 25
haléř, 50 haléř, 1 koruna) a 5 mincí
z doby před rokem 1876 ( 4 krejcary
z let 1816-1861) a 1 zdeformovaná
mince, která byla ohnutá takovým
způsobem, aby se vešla do měděného
pouzdra. Vše bylo ponecháno v úschově na děkanátu v Olomouci. Po dodání
nových dokumentů, mincí a bankovek
z dnešní doby byly tyto věci zpět uloženy do již nachystaného nového pouzdra do kopule nové věžičky kostela sv.
Jakuba Většího, kterou realizační
firma vyrobila. Původní sanktusová
věžička byla ve velmi zchátralém stavu
a proto musela být nahrazena novou
dřevěnou věžičkou oplechovanou titanzinkovým plechem, vše pod dohledem památkářů. Její osazení na střechu
kostela sv. Jakuba Většího proběhlo
dne 24.11.2021. Letos se jednalo již o
3. etapu rekonstrukce střechy našeho
farního kostela, která si vyžádala
náklady celkem 790.000,-Kč. Kromě
vlastních prostředků Římskokatolické
farnosti Drahanovice ve výši 150.000,Kč, získaných z darů věřících občanů,
přispěl na obnovu věžičky též havarijní
fond Ministerstva kultury ČR částkou
280.000,-Kč, Olomoucký kraj částkou
200.000,-Kč, Arcibiskupství Olomoucké částkou 70.000,-Kč a obec
Drahanovice částkou 90.000,-Kč.
Všem dárcům patří velký dík za společnou snahu zrekonstruovat takovou
jedinečnou kulturní památku, jakou
bezesporu kostel sv. Jakuba Většího
v Drahanovicích je. Při rekonstrukci
věžičky byl zrenovován dnes již nepoužívaný zvon, kterým se dříve zvonilo
přímo z kostela sv. Jakuba Většího.
Zvon je z roku 1876 a nese tento latinský nápis: FLAMMA D 19 MJ. 1876

DELETA EODEM A.E FABRICA E.
WEBER BRUNAE NOVA PRODIVI
PROCHO. TH. POLÁCH. Zvon
mluví o sobě samém a v českém překladu to znamená: Plamenem (tj. požárem) dne 19. května 1876 zničen, téhož
roku z dílny E. Webera v Brně nový
jsem vyšel za (působení) faráře T.
Polácha.

Bronzový zvon z věžičky kostela

Přejme Římskokatolické farnosti Drahanovice a spolupracovníkům z děkanátu Olomouc, podílejících se na plánování a průběhu etap rekonstrukce
střechy přízeň všech dosavadních
dárců i v příštích letech, aby byla zdárně dokončena oprava celé střechy
farního kostela sv. Jakuba Většího
včetně střechy zvonice a zachována tak
pro příští generace jedinečná a unikátní
kulturní památka, která svým významem přesahuje hranice obce Drahanovice i regionu Haná.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice
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Akce SPOZ:
12. 9. 2021- XVIII. Setkání seniorů pod Černou věží v Drahanovicích - „Hradišťan a Jiří Pavlica“

28. 11. 2021
Vítání občánků
Ondřej Janiš
Sřížov
Amálie Zbořilová
Drahanovice
Dorota Kovaříková
Střížov
Jonáš Řezníček
Ludéřov

Tereza Dürrová
Střížov
Jakub Neckař
Drahanovice
Sabina Vrzalová
Střížov

Matrika - svatby
20.08.2021

Barokní sýpka Ludéřov
Jan Mičkal, Olomouc - Lucie Hlavová, Olomouc

21.08.2021

Galerie U Kalicha Drahanovice
Karel Pliska, Olomouc - Karla Čechová, Olomouc
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Dokončujeme projekt obnovy nabourané kapličky sv. Floriána v Drahanovicích
V přímé návaznosti na článek, který
jsem k této problematice o plánované
obnově nabourané kapličky sv. Floriána v Drahanovicích napsal do letošního dubnového čísla obecního zpravodaje vás chci ujistit, že děláme vše
pro to, abychom tuto památku místního
významu v Drahanovicích co nejdříve
obnovili. Je potřeba si uvědomit, že
v žádném případě nelze postupovat
způsobem, který za socialismu fungoval v tzv. akcích Z. Kvalitní projektová
příprava zabere daleko více času, než
samotná realizace stavby, ta by měla
být už jen třešničkou na dortu. Po zpracování urbanistické studie obnovy
kapličky, za kterou obec Drahanovice
zaplatila celkem 29.282,-Kč včetně
DPH byly předloženy zastupitelstvu
obce ke schválení celkem 4 varianty
přesunu kapličky z frekventovaného
místa u silnice II/448. Zastupitelstvo
obce Drahanovice na svém zasedání
dne 29.6.2021 vybralo a schválilo
variantu A, při které dojde k rozebrání
stávající kapličky a jejímu přesunutí
zhruba o 3 m dále do lokality Za kap-

ličkou. Orientace směrem k Černé věži
zůstane zachována. Po schválení varianty A urbanistické studie jsme zadali
zpracování projektu s názvem „Přemístění kaple sv. Floriána v Drahanovicích“ v ceně 97.828,50 Kč včetně
DPH. Projekt zpracovává Ing. arch
Iveta Trtílková z Architektonické a
projekční kanceláře VIP z Olomouce.
Při zpracování jsou zohledňovány
historické události a podněty a to tak,
aby vzhled kapličky byl co nejvíce
podobný vzhledu původnímu včetně
použití dřevěných mříží, které byly na
stávající kapličce nahrazeny v 80.
letech minulého století nepůvodními
železnými. V rámci výstavby nové
kapličky dojde k úpravě a snížení okolního terénu, vybudování části chodníku u silnice II/448 na pozemku Olomouckého kraje, se kterým hospodaří
Správa Silnic Olomouckého kraje
(SSOK), snížení krytí plynovodu z
1,3m na 0,8m, přesazení vzrostlé lípy,
zhotovení dlážděných ploch v okolí
nové kapličky, součástí projektu budou
rovněž nové vegetační úpravy. Máme

Vážení spoluobčané,
do zpravodaje jsem se rozhodl napsat článek, na základě
neustálých negativních připomínek od občanů, že se v části
obce Lhota pod Kosířem nic neděje, nic se nebuduje, neopravuje apod. Jako zastupitel obce jsem ve funkci od roku
2010, v současném volebním období (2018 – 2022) jako
radní obce. Za tuto dobu jsem pochopil, že není jednoduché
vyhovět ihned všem požadavkům občanů a to hlavně z toho
důvodu, že obec Drahanovice má 5 místních částí a musí
spravedlivě v každé části obce dle počtu obyvatel budovat,
rekonstruovat, obnovovat.
Jen pro zajímavost jsem chtěl hlavně občanům Lhoty pod
Kosířem připomenout, co všechno se za posledních 12 let
pro Lhotu vykonalo za podpory obce Drahanovice:
- Celková rekonstrukce kapličky Panny Marie Pomocnice,
osvětlení a revitalizace parku – vykácení lípy, výsadba cibulovin, nové výsadby stromů – dříny a lípa, ošetření stávajících vzrostlých lip, instalace konzoly na nový dřevěný kříž
- Nová autobusová zastávka na Drahanovice
- Vykácení náletových dřevin u Haltýře
- Nátěr všech obecních ručních pump
- Nový dřevěný kříž – se spoluúčastí p. Václava Obra
- Celková rekonstrukce Hospůdky – okna, dveře, elektroinstalace, podřezání chodby – vymalování
- Rekonstrukce kulturního domu – elektroinstalace – nové
osvětlení, dřevěné schody, vybroušení parket, oprava
kamen včetně kouřovodu, nová fasáda, oprava střechy
- Nová elektroinstalace v hasičské zbrojnici, nová fasáda
- Rekonstrukce obchodu a volební místnosti
- Revitalizace parčíku před obchodem, výsadba nových
stromků
- Obnova obecních vývěsek a plakátovací plochy
- Vybudování sběrných míst (sklo, papír, plasty, kov, olej)

souhlasné vyjádření SSOK a podepsanou smlouvu o právu provést stavbu na
jejich pozemku, který zasahuje do 2/3
současného umístění kapličky. Řeší se
vyjádření správce plynovodu a současně se řeší vynětí 43m2 orné půdy na p.č.
597/1 v k.ú. Drahanovice ze Zemědělského půdního fondu, které jsou
potřeba pro výstavbu nové kapličky a
okolních dlážděných ploch. Po dokončení projektu zažádáme stavební úřad
v Náměšti na Hané o platné stavební
povolení. V únoru 2022 budeme žádat
o dotace. Dále je třeba vyřešit odškodnění pojistné události, podkladem bude
zpracovaný položkový rozpočet přemístění zničené stávající kapličky. Po
zdárném vyřešení výše uvedených
skutečností nám nebude nic bránit
v tom, abychom v roce 2022, kdy
budou Drahanovice slavit 700 let od
svého založení, projekt „Přemístění
kaple sv. Floriána v Drahanovicích“
zrealizovali. Přispějeme tak k další
významné úpravě veřejného prostranství v naší obci.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

- Pořízení biopopelnic, kompostérů, kontejneru na textil
- Vybudování dětského hřiště, oprava laviček, srovnání
terénu hřiště, výsev trávy, vykácení bříz, frézování pařezů,
výsadba javorů, nákup antuky
- Nákup nových hrušní pod hospodou, zpevnění komunikace k chatám
- Vyasfaltování komunikace nad zastávkou a před KD
- Prodloužení veřejného osvětlení pod Hospůdkou
- Výměna světel veřejného osvětlení
- Sanace svahu pod Hospůdkou
- Dotace SDH Lhota pod Kosířem – pořízení smaltované
cedule na hasičskou zbrojnici, štípačka na dřevo, párty stan,
uniformy pro členy SDH, rozdělovač
- Kulturní akce – Sraz rodáků a přátel v roce 2012, 2017,
slavnosti pivovaru Kosíř
- Zajištění posílení autobusové linky směr Olomouc v 9.00
hod., pojízdné prodejny (dotuje obec), instalace dopravního
zrcadla
- Zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota
pod Kosířem
- Nový posilovací vrt pitné vody (v současné době se řeší
napojení)
- Stavební povolení na vybudování splaškové kanalizace a
směna pozemků na vybudování přečerpávací stanice
Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl poděkovat radě
obce, zastupitelům, zaměstnancům obce a údržby, členům
SDH, Lhoťákům, kteří nezištně pomáhají a všem občanům
popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 hlavně hodně zdraví.
Radní obce Libor Čajan
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Revitalizace zeleně na Příhoně v roce 2022
Občanům Ludéřova se při podzimních
procházkách přírodou naskytl v poslední době dosti neobvyklý pohled na
vykácenou část zeleně u přístupové
cesty k pomníku Svatopluka Čecha na
Příhoně a části bývalého třešňového
sadu na svazích Příhona. Není to žádná
náhoda, ani dílo dřevorubců, nýbrž
promyšlená obnova zeleně v tomto
významném místě dle projektu Ing.
Karin Dienstbierové z roku 2020. Dne
17.11.2021 v těchto místech proběhlo
v rámci každoroční odborné přípravy a
výcviku pilařů zásahové jednotky SDH
Ludéřov kácení náletových dřevin a
keřů včetně přestárlých a dožívajících
třešní. Pálení vyřezaných větví a keřů
bylo předem ohlášeno na webovém
portálu Hasičského záchranného Sboru
Olomouckého kraje. Akce se v době od
9:00 do 16:00 hodin toho dne zúčastnilo celkem 6 členů zásahové jednotky
Ludéřov. Uhašení dvou ohnišť po
spálených větvích a náletech proběhlo
za pomoci vysokotlakého D proudu,
z čerpadla Heron EMPH 20, které je
umístěno v zásahovém vozidle Avia
A31. Při hašení byl prověřen případný

prvotní zásah při začínajícím požáru.
Zásoba vody, kterou vozidlo veze,
bohatě stačila na důkladné uhašení a
prolití spáleniště. Do konce března
2022 bude dokončen výřez zbytků
náletových třešní a vykácení starých
třešní. Vyhnilé kmeny a větve dožívajících třešní budou použity na doplnění
broukoviště na Příhoně, zrealizovaného v roce 2018 v rámci akce „Revitalizace zeleně na veřejných plochách
v extravilánu obce Drahanovice“, podpořené dotací SFŽP. Od Akátí směrem
k pomníku Svatopluka Čecha bude
vysazena dvouřadá lipová alej z lípy
velkolisté (Tilia platyphyllos) v počtu
33 ks, která bude přímo navazovat na
alejové výsadby 8 ks stejných lip,
vysazených v roce 2018 v rámci výše
uvedené akce. Na východním svahu
Příhona je plánována vyhlídka na
Ludéřov, Drahanovice a střední část
Hornomoravského úvalu s posezením
a výsadbou solitérního Dubu zimnáře.
Na výsadby stromů jsme v letošním
roce žádali dotaci v Programu péče o
krajinu 2021 přes Agenturu ochranu
přírody a krajiny ČR. Žádost nám byla

Vyřezávání náletů na Příhoně
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zamítnuta z důvodu nedostatečného
bodového ohodnocení žádosti a vyčerpání finanční alokace výzvy Programu
péče o krajinu, podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí pro rok 2021. Stromy a
materiál k výsadbě nakoupíme za obecní prostředky a výsadbu provedou
pracovníci údržby obce Drahanovice
na jaře 2022 pod mým odborným vedením, tak jako tomu bylo v případě
výsadby lipové aleje kolem cyklostezky Drahanovice - Střížov v roce
2020, kdy jsme na dotaci rovněž nedosáhli. Nové třešně v části bývalého
třešňového sadu na okraji Příhona
vysadí v předjaří 2022 členové SDH
Ludéřov. Plánována je i obnova stezky
od bývalé obecní vodárny za zahradami směrem na Příhon, která byla kdysi
hojně využívaná nejen místními občany, ale též návštěvníky kulturních a
společenských akcí u Svatopluka na
Příhoně. Výše uvedená revitalizace
zeleně přispěje k obnovení přírodních,
kulturních a společenských hodnot
významné lokality, která je již více jak
jedno století geniem loci Ludéřova a
okolí.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Hašení ohniště po pálení náletových dřevin

Příběh obnovy pískovcového kříže na Příhoně nad Ludéřovem
V letošním roce uplynulo 110 let od postavení pískovcového kříže na p.č. 568/3 v k.ú. Ludéřov na Příhoně. Na zadní
straně kříže je uvedeno, že kříž v roce 1911 postavili svým
nákladem dobrodinci z Ludéřova-Střížova a okolí. Volba na
letošní obnovu kulturní památky místního významu za přispění dotace Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ i vzhledem
k aktuálnímu stavu památky, přímo volajícím po rekonstrukci, byla jasná. V lednu 2021 jsme vyhlásili výběrové
řízení na dodavatele rekonstrukce kříže. Vítězem se stal pan
Štěpán Hemzal, kamenosochař z nedaleké Konice. Zažádali
jsme tak jako každý rok o dotaci z rozpočtu Olomouckého
kraje z výše uvedeného dotačního titulu. Letos nám bylo
přislíbeno 35.000,-Kč. Našim cílem bylo obnovit kříž v jeho
původní kráse. Věděl jsem o tom, že původní kříž nebyl

kovaný na pískovcovém podstavci, ale že byl celý pískovcový. Ještě dnes si někteří sedmdesátníci z Ludéřova pamatují,
jak se kolem kříže povalovaly kusy rozbitého původního
pískovcového kříže, když jako malí kluci po Příhoně běhali.
Komunistický režim se jednoduše se sakrálními památkami
po našich předcích nemazlil. Věděl jsem, že kovaný kříž
pořídil a osadil bývalý ludéřovský kovář, pan Alois Ivan, ale
to bylo vše. Chyběla jediná fotografie nebo jiná indicie,
která by jako v případě loňské obnovy sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Střížově vedla k úspěšnému obnovení
památky. Přesto jsem se ničeho nebál a cítil vnitřní přesvědčení, že se vše zdárně podaří. Jaké bylo mé obrovské překvapení, když kameníci při demontáži pískovcového podstavce po odkrytí posledního kamene, který zakrýval obvodové kamenné základy objevili pečlivě poskládané nejdůle-
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Detail podstatných fragmentů kříže

Odhalené artefakty původního kříže pod pískovcovým podstavcem

žitější artefakty z původního pískovcového kříže, které naši
předci důmyslně skryli. Bylo pozdní odpoledne 7.září 2021.
Zajásal jsem. Kameníci objev zakryli zpět kamenným kvádrem s tím, že budeme pokračovat následujícího dne. Ve
středu 8. září 2021, v den křesťanského svátku narození
Panny Marie byly kolem deváté hodiny dopoledne artefakty
původního kříže vyzvednuty, očištěny a převezeny do ateliéru kamenosochařství firmy Hemzal v Konici. Věděl jsem,
že máme vyhráno. Naši předci nám ukryli přesně ty části
pískovcového původního kříže, které jsme k obnově potřebovali – hlavu Krista, část pravé ruky, část levé ruky, pravé a
levé rameno kříže a horní rameno kříže s nápisem INRI. Byl
to jasný odkaz z minulosti obnovit kříž až v době, která bude
k jeho rekonstrukci daleko více příhodná. Další indicíí byl
kamenosochař sám. Při vyzvedávání artefaktů okamžitě
poznal práci svého praděda, který kříž v roce 1911 stavěl.
Řekl mi, že podobný kříž stojí v jedné nedaleké vesnici
u Konice a že už ví, jak dopracovat zbytek kříže a domodelovat tělo Krista z umělého kamene s použitím nalezených
artefaktů. Obnova kříže probíhala v době od 7.9.2021 do
25.10.2021. Při obnově této památky místního významu
byly provedeny následující odborné práce – demontáž,
kontrola a revize základu sochy a jeho zpevnění včetně
úpravy přilehlého terénu, odstranění mechů a řas, odstranění dožitých tmelů, tmelení, slepení schodu, zhotovení nového pískovcového kříže do původního vzhledu za nepůvodní
kovovou část, domodelování zbývajících částí kříže a těla
Ježíše Krista a zhotovení zbývajících částí z umělého kamene, zhotovení nápisné desky s textem, montáž, barevné
sjednocení, hydrofobizace. Celkové náklady na obnovu
kříže na Příhoně na p.č. 568/3 v k.ú. Ludéřov činily
145.400,-Kč. Obec Drahanovice na tuto akci obdržela dotaci od Olomouckého kraje ve výši 35.000,-Kč z programu
„Obnova staveb drobné architektury místního významu“.
Chci tímto poděkovat nejen Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ale především kamenosochaři panu Štěpánu
Hemzalovi z Konice, který výše uvedené odborné práce
prováděl. V zimním období nás ještě čeká úprava okolí

kříže, který je orientován k Horácké cestě směřující od
Střížova. Dojde k vykácení suchých stromů, vyřezání náletů, ošetření perspektivních stromů a v předjaří k založení
trávníku snášejícího přistínění pro snažší údržbu okolí kříže. Kovaný kříž, dílo ludéřovského kováře Aloise Ivana
bude ve spolupráci se spolkem U nás, z.s. trvale vystaven
spolu s příběhem obnovy kříže v expozici v Barokní sýpce
v Ludéřově. Všechny vás srdečně zvu na plánovanou obecní
společenskou akci dne 16.7.2022 na Příhoně, při které požeháme opravený pískovcový kříž a současně odhalíme obnovený reliéf pomníku Svatopluka Čecha dle původního bronzového reliéfu akademického sochaře Julia Pelikána, který
neznámý zloděj z pomníku Svatopluka Čecha odcizil
v květnu roku 2012 a který byl poté nahrazen nepůvodním a
nevzhledným plastovým potiskem. Tak jako v případě
obnovy pískovcového kříže na Příhoně máme konkrétní
podklad k obnovení reliéfu pomníku Svatopluka Čecha –
sádrovou plastiku původního reliéfu Svatopluka Čecha dle
návrhu akademického sochaře Julia Pelikána, kterou jsem
našel zaprášenou na půdě Mateřské školy v Ludéřově
v loňském roce, kdy jsme z bývalé nevyužívané obřadní síně
vytvářeli nové
oddělení MŠ
Ludéřov včetně zázemí, které je v současné době plně
využito našimi
nejmenšími
dětmi.
Ze všech výše
uvedených
skutečností a
souvislostí
m á m o b r o vskou radost,
protože je to
známka toho,
že naše nynější
snažení časem
neupadne v zapomnění.
Ing. Pavel
Navrátil st.,
Místostarosta
obce
Drahanovice

Obnovený pískovcový kříž na Příhoně
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Krátké ohlédnutí za uplynulou sezónou 2021
na Černé věži
V sobotu 4.12. měla proběhnout na
věži poslední akce letošního roku
„Mikulášská nadílka s rozsvícením
vánočního stromku a jarmarkem“, ale
z důvodu rozhodnutí vlády kvůli opatřením proti koronaviru, byla celá akce
zrušena. Alespoň je před věží nejen pro
děti nazdobený a rozsvícený nově
zasazený stromeček.
Zrušeny byly také akce Čarodějnice, Den matek a Pohádková věž.
Proběhly akce hodové odpoledne,
benefiční festival Roska fest setkání
seniorů s Hradišťanem a lampiónový
průvod se strašidelnou věží. Všechny
pořádané akce se vydařily.
Černá věž byla letos otevřena až od
15.5 do29.9. a ve svých výstavních
prostorách přivítala 626 návštěvníků.
Z důvodu koronaviru byla v nejvyšším

patře věže nainstalována pouze jedna
celosezónní výstava obrazů, šperků a
keramiky s názvem Strom života.
V areálu pod Černou věží byl letos
oddán jeden pár.
Naši chráněnou kulturní památku si
přijeli prohlédnout turisté z nejrůznějších koutů naší vlasti – např. Nýrsko –
Šumava, Hradec Králové, Opava,
Praha – Smíchov, Františkovy Lázně,
Jablonec nad Nisou, , ale i z ciziny Brzóza Królewska – Polsko, Chernivtzi – Ukrajina.
Všem návštěvníkům a občanům
přeji krásné prožití vánočních svátků,
v nadcházejícím novém roce hlavně
pevné zdraví, radost, pohodu a spokojenost v osobním i pracovním životě.
Lucie Lichnovská

Velká prosba všem občanům:
V roce 2022 oslaví v červenci naše obec 700 let od první písemné zmínky.
V rámci oslav by se měl uskutečnit také Sraz rodáků a chceme na něj
pozvat naše bývalé občany, kteří zde prožili své mládí a v dospělosti je
život zavál do jiných končin naší země. Máte-li kontakt na Vaše příbuzné,
či přátele, kteří v Dra-hanovicích žili, pošlete jej prosím na obecní mail:
podatelna@obecdrahanovice.cz, nebo zavolejte na tel.: 585 949 256 .

Vánoční strom u věže

Střípky z dějin obce. Drahanovice v letech 1848 – 1914 - 1. část
Politický vývoj a správa obce
Rok 1848 byl v mnoha ohledech přelomový. Došlo ke
zrušení poddanství, s čímž vzaly za své také roboty a jiné
povinnosti poddaných k vrchnosti. Obec díky tomu následně získala skutečnou samosprávu a mohla si o řadě záležitostí rozhodovat sama bez ohledu na vrchnost. Bývalí pánové – velkostatkáři však ze dne na den nikam nezmizeli.
Jejich velkostatky s rozsáhlými pozemky jim zůstaly a stejně tak si zachovávali značný vliv na místní poměry. Silva
Tarouccové v obci nadále drželi nejen velkostatek a patronátní právo ke kostelu, ale v roce 1861 zde osobou Augusta
Alexandra Silva Tarouccy založili také cukrovar.
Zrušením patrimoniální správy se Drahanovice staly
v roce 1850 součástí soudního okresu Olomouc a politického okresu Olomouc-venkov (pouze s výjimkou let
1855–1868, kdy byly přiděleny do obvodu tzv. smíšeného
okresního úřadu Olomouc).
Do čela obce se na místo rychtáře nebo fojta postavil
obecní představený (starosta) a představenstvo. Ti odpovídali obecnímu výboru a ve státní správě c. k. úřadům.
Obecní zřízení totiž obcím udělovalo nejen samosprávu, ale
přenášelo na ně částečně také výkon státní správy (přenesená působnost). Mezi povinnosti vedení obce patřila především správa obecního majetku a záležitosti školské, zdravotní, silniční, požární, policejní a samozřejmě také chudinské.
První obecní volby proběhly roku 1850. Jednalo se na
delší dobu o poslední volby, jelikož panovník prostřednictvím tzv. Silvestrovských patentů nastolil absolutismus,
jemuž byla podřízena také obecní samospráva. K plnému

prosazení principů obecní samosprávy došlo až v 60. letech
19. století po obnovení konstituce.
Od zavedení obecního zřízení až do konce monarchie
bylo volební právo do obecních výborů značně omezené.
Volit mohli pouze voliči platící jisté daně. Poplatníci se
rozdělili do tří kurií, z nichž každá si vybrala stejný počet
zástupců. Obecní kronikář a v té době již bývalý starosta
Metoděj Koudelka popisuje systém voleb v obci před první
světovou válkou. Například v roce 1909 odpovídala veškerá
daň odvedená z Drahanovic sumě 13 356 korun. Do první
kurie bylo přiřazeno 12 poplatníků, kteří dohromady zaplatili 10 833 korun. Druhý sbor měl 21 voličů a na daních
odvedl 1 292 korun. Poslední třetí sbor měl 118 voličů a na
daních zaplatil přibližně stejně jako předchozí – 1 229
korun. Své čtyři výborníky a dva náhradníky volil jako
první třetí sbor. Následoval druhý sbor a nakonec první. Je
potřeba doplnit, že v první kurii nebyli jen nejbohatší
poplatníci (především majitel velkostatku a zástupce cukrovaru), ale také duchovní správce, učitelé na místní škole
s ustanovenou definitivou a v neposlední řadě rovněž čestní
občané. Představeného pak zvolil obecní výbor. V tomto
případě se jím stal opět Metoděj Koudelka.
Politické strany se vyprofilovaly již v dobách RakouskoUherska. Co se týče Drahanovic, jsme zpraveni o existenci
sociálně demokratického spolku. Myšlenky socialismu
v obci velkou měrou rozšiřoval učitelský sbor. Jeden z učitelů Konrád Odstrčil měl dle místního faráře Metoděje Pryče
svými aktivitami v tomto směru působit již dvacet let a
v roce 1909 dosáhly jeho snahy vrcholu, když v Drahanovicích založil organizaci sociální demokracie. Členství
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získalo 120 obyvatel. Spolek měl úředně zaniknout po
odchodu učitele Odstrčila z drahanovické školy někdy
v roce 1911/1912. Nicméně jak uvádí farář, členové tohoto
spolku „pokračují dále ve své neznabožné práci a rozrývají
náboženský život zdejší farnosti“. O jiných stranách v obci
neslyšíme. Zatímco sociálně demokratický směr měl své
zázemí v učitelstvu místní národní školy a nepochybně také
v cukrovarním dělnictvu, konzervativní část obyvatelstva se
soustředila kolem kostela v čele s místním farářem. Ten byl
zpravidla členem obecního výboru, kam ho občané–poplatníci navolili. Oba tábory spolu soupeřily o příznivce. Místní faráři vnímali sociální demokraty jako ohrožení náboženského života a svého vlastního postavení.
Silný politický vliv uplatňoval místní cukrovar. Vždyť,
jak níže uvidíme, jeho zástupci stáli při významných událostech v obci po boku představitelů obecní samosprávy.
Cukrovar sám se však stal politikem celozemské důležitosti.
Zakladatel podniku August Alexandr Silva Taroucca totiž
svoji továrnu změnil na akciovou společnost a většinovými
vlastníky se stali němečtí velkostatkáři. Antipatie mezi
Němci vlastněným cukrovarem a rolníky z ryze českého
okolí postupně narůstaly. Nyní postačí, když si sdělíme, že
mezi místními obyvateli panovala obava z postupného
poněmčení obce, protože cukrovar usiloval o zřízení tovární
německé školy. Jak uvádí kronikář Metoděj Koudelka, asi v
roce 1912 se v Drahanovicích hrála divadelní hra „My se
nedáme“. Děj líčil českého dělníka v boji proti snahám
německého továrníka postavit německou školu v ryze české
obci. Jakkoliv se nám může zdát obava z poněmčení ryze
české vesnice z dnešního úhlu pohledu nesmyslná, místní to
viděli jinak. Vztahy mezi českými rolníky a německými
majiteli cukrovaru se zhoršovaly postupně. Ještě roku 1900
byl na zasedání obecního výboru Drahanovic baron Alfred
Klein jednohlasně zvolen čestným občanem obce.
Odůvodněním bylo, že „získal sobě velkých zásluh o kostel,
školu a obec, že se mocným vlivem zasadil za dosazení kaplana, podporuje školní dítky značnými dary a zasadil se na
příhodných místech o to, že silnice Drahanovice-Lhota do
okresní správy byla přijata a obec a chudinu všemožně podporuje“. Roku 1914 se českým rolníkům podařilo cukrovar
odkoupit. Jan Vaca z Příkaz, hlavní strůjce tohoto úspěchu,
obdržel od obecního výboru za svoje zásluhy rovněž čestné
občanství. Dle obecního zřízení měl být hlavním zdrojem
příjmů obce její majetek. To však nebylo udržitelné a v praxi
se nedostatek financí řešil přirážkami k daním. Jak dokazuje
dochovaná kniha příjmů a vydání z let 1876–1914, ideálu se
obecní hospodaření blížilo naposledy v roce 1876. Tehdy
Drahanovice pronajímaly obecní hospodu, čímž získávaly
150 zlatých ročně, z pronájmu obecního domu pak obec
měla 16 zlatých. K tomu vedení obce z předchozího roku
přeneslo ušetřených necelých 60 zlatých. V příjmové kolonce je i s dalšími nepatrnými příjmy uvedeno 255 zlatých.
Tehdy nebylo potřeba žádných přirážek, obec tedy neměla
žádný zisk z daní. V tomto roce měla obec vydání v podobě
211 zlatých 25 krejcarů. Jak vidíme, skončila tedy v plusových číslech. Největší investicí bylo vyházení příkopů podél
cest, za což se zaplatilo J. Bukůvkovi 52 zlatých 84 a 5/10
krejcarů a Fr. Dopitovi 7 zlatých 45 a 5/10 krejcarů. Jinak se
zmiňují drobné výdaje v řádu krejcarů na opravu školy či
kostela. Vedení obce nedostávalo žádnou odměnu. Výdaje
nicméně rok od roku postupně rostly ve všech směrech. Stát,
popřípadě zemská samospráva, přenášely velkou část nákladů na obce. Řeč je především o spolupodílu na investicích
do infrastruktury (přes Drahanovice vedly okresní cesty).
Obecní rozpočet velmi zatěžovaly také odvody na školství.
V následujících letech se obecní příjem proto bez přirážek
neobešel.
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Na rozdíl od některých jiných obcí se v Drahanovicích
držely přirážky v poměrně rozumné výši. Již v roce 1877
musel obecní výbor schválit přirážku k přímé dani v podobě
deseti procent. Číslo by bylo vyšší, kdyby obec neprodala
pozemek vedle obecní pastoušky za 400 zlatých. Z toho
můžeme usoudit, že přirážky v obci v té době příliš velkou
podporu neměly. Vzhledem k výdajům bylo možné je operativně měnit (například v roce 1893 byly ve výši 23%).
Velkou vzpruhou byly po celé sledované období peníze
akciového cukrovaru, na něhož se přirážky rovněž vztahovaly a jehož podíl na rozpočtu obce se neustále zvyšoval.
Přirážky získané z přímé daně významného podniku několikanásobně přesahovaly daně vybrané od místních usedlíků.
Například za správní rok 1894 obec na přirážkách od cukrovaru získala 3 145 zlatých 29 krejcarů, od obecních poplatníků 1 616 zlatých 42 krejcarů a od správy velkostatku
Čechy sumu 1363 zlatých 68 krejcarů. Obec Drahanovice
tak měla značnou výhodu oproti obcím, které ve svém katastru žádný průmysl neměly. Pro srovnání mohu uvést, že
těsně před první světovou válkou, v roce 1913, měly
Drahanovice přirážky ve výši 46 %, sousední Náměšť na
Hané 115 % a Slatinice 80 %. Nutno dodat, že v Náměšti
fungovala sladovna J. Maye a jeho synů a ve Slatinicích
lázně. V případě, že obecní rozpočet skončil v plusu – dávaly se peníze někdy i na šesti procentní úrok do slatinické
záložny.
Drobným příspěvkem do obecního rozpočtu byly peníze
z pronájmu obecních pozemků a obecního domu, k němuž
náležel i chlév. Obec pečovala o dva obecní rybníky (do
dnešních dob po nich zůstalo pouze označení místa za
mateřskou školou zvané Na rybníčku), kam sázela ryby.
Mezi opravy cest patřilo pravidelné oškrabávání bláta,
posyp štěrkem a vyhazování příkopů. Cesty vedoucí
Drahanovicemi byly ještě v 80. letech 19. století udržovány
tak zvanými robotami. Kronikář Metoděj Koudelka vzpomínal, že na ně sám chodil. Vedle uvedeného čištění se
v zimě rovněž odhrnoval sníh. Každý domkař měl na robotu
poslat jednoho a rolníci dva dělníky, případně i své povozy a
koně. Starosta na konci těchto robot dával takovým robotníkům pití zaplacené z obecních peněz – něco kořalky nebo ¼
hektolitru piva a „někdy i kouření“. Díky této, dnes bychom
řekli, „svépomoci“ se značně ušetřilo. Materiál na opravu
cest bylo možné získat z obecního lomu, v němž se lámal
kámen a tloukl štěrk. Obec ze svého rozpočtu vedle zmíněných oprav cest investovala pravidelně do údržby školní
budovy a také obecní trestnice (vězení). Musela organizovat
odvod budoucích vojáků, pročež si například roku 1885
pronajímala odvodní místnost za šest zlatých šest krejcarů.
Rostly rovněž výdaje na podporu nemocných a chudých
spoluobčanů. Obec kvůli zajištění péče vydržovala v obecním domě č. 50 „nemocnici“. Nejednalo se však o ústav
v dnešním slova smyslu, ale o domek, v němž byl k dispozici byt pro nemocného se zajištěnou péčí. Vedle toho obec
vydržovala také byt pro ošetřovatelku, jenž se nacházel
vedle uvedené „nemocnice“. Drahanovice si také platily
vlastní porodní babičku. Obec rovněž přispívala ročním
platem na činnost obvodního lékaře v sousední Náměšti na
Hané. Vedle toho v roce 1894 obec přispěla na materiál a
práce na stavbě nemocnice, již budoval velkostatek
v Náměšti na Hané. Brzy se prosadilo služné obecním
zaměstnancům. Starosta v roce 1879 dostával roční plat 30
zlatých, obecní písař 20 zlatých, obecní a kostelní hlídač 48
zlatých. Roku 1886 odvedl Josef Večeřa nájemné z jakési
kuželny – za 3 léta zaplatil 61 krejcarů. V Drahanovicích se
tedy v té době hrávaly kuželky.
Mgr. Roman Paulo, zastupitel obce Drahanovice

Strana 14

Prosinec 2021

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice a jeho vliv na životní prostředí
Mám obrovskou radost z toho, že jste využili námi nabídnutou možnost zdarma odebrat kompostéry, které jsme
pořídili v rámci 85% dotace ze SFŽP v rámci projektu
„Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice“.
Doposud bylo rozdáno nejen našim trvale hlášeným občanům, ale též chalupářům a chatařům, kteří mají v naší obci
nemovitosti se zahradami a pozemky celkem 798 kompostérů. V Drahanovicích jsme kompostérů rozdali celkem 335
ks, v Ludéřově 195 ks, ve Střížově 168 ks, ve Lhotě pod
Kosířem 81 ks a v Kníničkách 19 ks. Velmi mne mrzí a poněkud zaráží, že někteří naši občané si kompostéry na jaře
2020 (při odběru hnědých biopopelnic) písemně do připravených formulářů objednali a doposud si je ani neráčili
vyzvednout. Myslím si, že příležitostí na to měli za posledních 5 měsíců dost. Přesto musím konstatovat, že se nám
podařilo výrazně překonat podobnou akci, která se v naší
obci konala již v roce 2012 pod záštitou Mikroregionu
Kosířsko. Tehdy se v celé obci Drahanovice rozdalo z pohledu letošní akce „pouhých“ 292 kompostérů, v sedmi
obcích Mikroregionu Kosířsko, které se do projektu zapojily 1287 kompostérů. Projekt „Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice“ splnil naše očekávání.
Převážná většina našich občanů okamžitě začala kompostéry používat a tím ušetřili obci Drahanovice nemalé finanční
prostředky za odvoz a likvidaci bioodpadu. Část občanů si
sice kompostéry vyzvedla, ale dál především využívají
biopopelnice a někteří, kterých zaplaťpánbůh hodně ubylo
se chovají jako za dob socialismu a bioodpad vyváží tak,

jako dříve byli zvyklí za své zahrady na obecní a soukromé
pozemky. V letošním roce jsme z obecního rozpočtu navíc
pořídili a to bez dotací kontejnery na komunální odpad a
kontejnery na bioodpad, které jsou umístěny na vyhrazených místech. Nechali jsme poštěpkovat lesním štěpkovačem hromadu větví u vodní nádrže Bazik za Kníničkami,
směrem k obecnímu vodojemu. Štěpku využijeme na
zamulčování obecních výsadeb keřů a stromů. Další skládkování větví zde již probíhat nebude. Každý občan má možnost bioodpad likvidovat v kompostérech, biopopelnicích a
biokontejnerech. Jak jsme již dříve avizovali, dle smlouvy
s firmou SUEZ a.s. zůstane vývoz biopopelnic od dubna do
konce května roku 2022 ve stávajícím čtrnáctidenním intervalu, od června 2022 budou biopopelnice vyváženy 1x
měsíčně. Snahou je co nejvíce podpořit kompostování bioodpadu v domácnostech a omezit jeho draze placený odvoz
a uložení. Kompostováním vzniká drahocenný humus, který
můžeme vrátit zpět do půdy, zlepšit její fyzikální a chemické vlastnosti a podpořit její úrodnost. Na jedné straně ušetříte obci finanční prostředky za likvidaci bioodpadu a na
straně druhé je ušetříte sobě za pořízení drahých umělých
hnojiv pro pěstování zeleniny, květin, okrasných dřevin a
trávníků. Kdo z našich trvale bydlících občanů nebo chatařů a chalupářů si kompostér ještě nevyzvedl, případně má
ještě o kompostér zájem, ať mne neváhá kontaktovat na
Obecním úřadě v Drahanovicích.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Chcete být informováni o aktuálním dění v naší obci?

Vyzkoušejte novou službu HLÁŠENÍ ROZHLASU
Vážení spoluobčané, před pár týdny jsme pro vás spustili zcela nový komunikační kanál obecdrahanovice.hlasenirozhlasu.cz. Díky tomuto nástroji, může obec své občany informovat - kromě webu a hlášení z amplionů - i pomocí facebooku,
emailu, nebo zcela jednoduché mobilní aplikace kterou Vám doporučujeme. Kromě sledování aktuálního dění v obci, se
můžete i Vy sami zapojit do zlepšení našeho okolí a to zasláním podnětů nebo závad online na obecní úřad. Služba je zcela
ZDARMA.
Ing. Navrátil Pavel ml., radní obce

Co Vám tato služba přináší?
● EFEKTIVNĚJŠÍ INFORMOVANOST
Hlášení obecního rozhlasu kromě webu i na facebooku Drahanovice nebo v mobilní aplikaci kterou velmi doporučuje
me. Dále můžete využívat i hlášení formou emailů.
● KRIZOVÉ SMS ZPRÁVY
SMS přijdou pouze pokud jsou hlášené opravy/poruchy inženýrských sítí ve Vaší lokalitě (voda, plyn, elektřina), nebo
jsou hlášeny výstrahy (krizové situace, meteorologické jevy).
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● HLÁŠENÍ DROBNÝCH ZÁVAD A PORUCH
Jakékoliv závady a podněty nyní jednoduše vyfotíte a nahlásíte pomocí mobilní aplikace přímo na OÚ (např. nesvítí
lampa, rozbitý chodník, černá skládka, poškozený mobiliář, atd.).
● V BUDOUCNU DALŠÍ FUNKCIONALITY
V příštích letech bude možnost rozšířit služby dle aktuálních potřeb obce (např. platby poplatků, rezervace kulturních
domů, atd.)

Vyberte si jednu z možností jak se registrovat:
● APLIKACE DO SMARTPHONU
Instalujete naskenováním QR kódu (nahoře v příspěvku) nebo pomocí obchodu s aplikacemi (Google play, App store).
Informace máte z první ruky, můžete hlásit podněty a jako bonus jsou zde odkazy pro přesměrování na web obce. Tuto
možnost vřele doporučujeme!
● WEB OBCE
Zde stačí jen kliknout na informační banner a už se registrujete k odběru informací!
V případě dotazů kontaktujte pracovnici OÚ Drahanovice p. Stejskalovou na tel. 585 949 039, nebo pište na e-mail:
vladislava.stejskalova@obecdrahanovice.cz

Zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení
Počínaje rokem 2022 obec Drahanovice rozšířila zapojení do kolektivního systému REMA zřízením místa zpětného
odběru vysloužilého elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
Místo zpětného odběru bude v Drahanovicích na „Ryb-níčku“ v areálu údržby obce. Zde pracovníci údržby každé
první pondělí v měsíci v čase 8 - 14.00 hod. převezmou veškeré velké i malé elektrozařízení zdarma.
Po dohodě s hospodářem se dá domluvit i jiný termín.
Služeb kolektivního systému mohou využívat všichni občané bez omezení sebraného množství, velikosti či druhu
nebo značky daného elektrozařízení ZDARMA.
Ve vestibulu obecního úřadu Drahanovice stále funguje sběrný box na malé elektro.
Zřízením místa zpětného odběru již obec nebude muset elektroodpad předávat firmě v rámci sběrových sobot a platit
za něj.

Prodej Vánočních
hvězd
I v letošním roce proběhl charitativní prodej pro nadaci
Šance Olomouc. Celý výtěžek prodeje 14.400,- Kč pomůže dětem na dětské klinice v Olomouci. Děkujeme za
podporu.

Vaječný likér 5x jinak
Suroviny
cca 2 litry likéru
Likérový základ:
1 litr plnotučného mléka
0,5 l rumu
4 žloutky
1 konzerva salka
100 g cukru
Vanilkový likér:
2 žloutky navíc
2 vanilkové cukry

Kávový likér:
3-6 lžiček instantní kávy
Kakaový likér:
1 tuba Pikaa

Čokoládový likér:
1-2 tyčinky Ledové kaštany

Ráda bych s Vaší pomocí našla vhodný
rodinný dům. Uvítám větší zahradu.
605 541 452
Koupíme starší domek / chalupu.
Později k trvalému bydlení. Děkuji.
731 078 958

Postup přípravy
1. Likérový základ:
Do hrnce dáme mléko, cukr a žloutky, metličkou obsah hrnce
dobře rozšleháme a na mírném ohni za stálého míchání přivedeme
k varu. Odstavíme z ohně a po chvíli vmícháme Salko a rum.
Nalijeme do sklenic a uložíme v chladu.
2. Vanilkový likér:
Do likérového základu (bod 1) dáme více žloutků, abychom dosáhli žlutější barvy. Po převaření vmícháme 2 vanilkové cukry.
3. Kávový likér:
Kávové příchuti dosáhneme tak, že ve trošce horké vody rozmícháme instantní kávu. Množství kávy zvolíme podle toho, jak
silnou kávovou příchuť chceme vyrobit (3 lžičky pro slabou příchuť, 6 lžiček pro silnou). Rozpuštěnou kávu vmícháme do základní směsi (bod 1).
4. Čokoládový likér:
Ve vodní lázni rozpustíme v misce ledové kaštany (1 balení pro
jemnou čokoládovou příchuť, 2 balení pro výraznou) a poté vmícháme do základní směsi.
5. Kakaový likér:
Do základní směsi vmícháme tubu pikaa.
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Z ČINNOSTI JEDNOTEK SDH OBCE DRAHANOVICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi
abych opět shrnul činnost našich tří
zásahových jednotek obce Drahanovice, tentokrát v období srpen-listopad. V tomto období došlo u všech
jednotek k útlumu činností spojených
s omezením šíření nemoci covid-19 a
to vzhledem k lepší epidemiologické
situaci během léta a začátkem podzimu. Podzim je často spojen s termínem
různých kurzů a cvičení, kterých nebylo pomálu. Pojďme se tedy podívat na
konkrétní činnost jednotlivých JSDH
dle vyjádření velitelů.
K činnosti JSDH Drahanovice
V měsíci říjnu úspěšně absolvovali
členové Petr Hroch ml. a Jan Pelikán
kurz pro nové velitele. Mohou tak tuto
funkci zastávat při jakýchkoliv událostech. V říjnu následovala exkurze v hasičské zbrojnici, které se zúčastnili
rodiče s dětmi z MŠ Drahanovice. Obě
vozidla jednotky (Tatra 815 CAS 32,
DA Ford Transit) úspěšně absolvovala
technickou prohlídku. U dopravního
automobilu Ford Tranzit to ale bylo
opravdu o jeden fous. Do budoucna je
proto nutné řešit jeho adekvátní náhradu, jelikož vozidlo má značně korozí
poškozenou karoserii a není již ekonomické do něj nadále investovat obecní
prostředky za opravy v podstatě havarijního stavu. V tomto ohledu bude
Obec Drahanovice v příštím roce žádat
o dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného Sboru, případně z dalších dotačních titulů – tak, jako tomu bylo u
dopravního automobilu zásahové jednotky ze Střížova, kde spoluúčast obce
činila pouhých 45%. Co se týče zásahové činnosti - jednotce z Drahanovic
v období srpen-listopad 2021 nebyl

vyhlášen poplach, ovšem řešila celkem
5 činností pro zřizovatele. Jednalo se o:
- 5.8.2021 - řízení dopravy a zabezpečení cyklistického závodu Czech cycling tour 2021 (umožnění hladkého
průběhu závodu, tak aby cyklisté bezpečně projeli po hlavní silnici II/448)
- 28.8.2021 - požární dozor u vatry
během Dětského dne TJ Sokol Drahanovice, kde si děti mohly prohlédnout i
hasičskou techniku
- 3x asistence s cisternou během
druhé poloviny léta (2x doplnění vody
na rozhlednu Velký Kosíř, 1x doplnění
vody do parní lokomotivy Rosnička,
při akci ČD “zamykání točny” v Senici
na Hané.
JSDH Ludéřov - členové jednotky
nadále usilovně pracovali na dovybavení zásahového vozidla Avia A31.
Zejména se jednalo o eliminaci úniků
vzduchové soustavy, nyní je již vozidlo
trvale připojeno k tlakovému vzduchu.
Současně je Avia i elektricky připojena
na konzervátor akumulátoru, čímž byl
zajištěn rychlejší výjezd. Dále se zde
podařilo zabudovat většinu vybavení.
Pokud vše půjde hladce, měla by být
Avia na přelomu roku plně akceschopná. Opel Vivaro v říjnu prošel TP, nebylo to ovšem jednoduché. Nejdříve bylo
nutné zajistit opravu vozidla po poškození neznámým pachatelem, poté
následovaly nutné opravy k zajištění
bezpečného provozu (čidlo ABS, brzdy, tekoucí chladič, ložiska atd.).
Celkové náklady přesáhly 50 tis Kč.
Jednotka se 19. září 2021 připojila
k uctění památky zesnulých hasičů
z Koryčan, kteří zemřeli při výbuchu
plynu v rodinném domě. Co se týče
kurzů - Lukáš Navrátil a Jaroslav
Hausknecht se zúčastnili metodického

cvičení “Příval 2021” pořádaného
krajským úřadem v Plumlově. Tématem byla obsluha zařízení pro úpravu
vody. Jaroslav Hausknecht v září
absolvoval kurz nositele dýchací techniky. Dále proběhlo několik školení a
cvičení jednotky - 5.9. proběhl výcvik
strojníků u rybníka ve Střížově. Zde
byli strojníci zaškoleni na nové čerpadla-agregáty, pořízené za přispění
dotace Olomouckého kraje v roce
2021. Došlo i na obsluhu PS 12 a Avie,
včetně činnosti strojníků u zásahu.
V říjnu velitel JSDH organizoval prověřovací cvičení za účasti zástupců
obce. Námětem byl požár osobního
automobilu směrem na Laškov. Vozidlo bylo uhašeno jedním D proudem
z Avie a řidičce bylo ošetřeno popálené
předloktí. Na závěr proběhla likvidace
úniku PHM. Cvičení bylo hodnoceno
kladně. V listopadu následoval každoroční výcvik pilařů, kde došlo k pokácení několika přestárlých stromů v Ludéřově, směrem na Příhon. Jednotka
od srpna do listopadu pak řešila celkem
7 událostí. Jednalo se o 4 poplachy (3x
likvidace hmyzu, 1x prověřovací cvičení JSDH) a 3 činnosti pro obec (2x
čerpání vody, 1x řízení dopravy při
cyklozávodu Czech cycling tour
2021). Velitel JSDH Ludéřov nabádá
občany Ludéřova, kteří by měli zájem
stát se členy JDSH, aby jej neváhali
kontaktovat.

Výcvik strojníků JSDH Ludéřov

Požární dozor u vatry během Dětského dne TJ Sokol Drahanovice

JSDH Střížov - jednotka se v tomto
období z důvodu špatné epidemiologické situace příliš nescházela. Pokud
se někteří členové sešli, jednalo se o
omezený počet. V tomto duchu došlo k
doškolení nových i stávajících členů
JSDH na obsluhu vozidla DA-L1Z
Renault Master, kterým jednotka
disponuje od ledna tohoto roku. Nový
hasičský dopravní automobil byl dne
7.8.2021 požehnán správcem drahanovické farnosti P. Mgr. Miroslawem
Lukasiewiczem po slavnostní mši
svaté u kaple Panny Marie ve Střížově,
a to v rámci konání tradiční Grill Party,
pořádanou SDH Střížov. Nyní přejdeme k činnosti - jednotce nebyl v období
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srpen-listopad vyhlášen poplach, činnost tak byla zacílena zejména na kontrolu hydrantové sítě ve Střížově, kdy
došlo ke kompletnímu odkalení všech
hydrantů. Závady byly dále řešeny ve
spolupráci se zřizovatelem, obcí Drahanovice. Začátkem srpna ještě členové jednotky asistovali při již zmíněném
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cyklozávodu Czech cycling tour 2021,
který míjel Střížov po hlavní silnici
II/448 z Drahanovic na Ludéřov.
Závěrem - pokud byste rádi více nahlédli do činnosti hasičů v naší obci,
pak neváhejte vyhledat facebookové
stránky jednotlivých SDH (Hasiči
Drahanovice, Hasiči Ludéřov, SDH
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Střížov). Zde najdete kromě již zmíněných činností z JSDH také informace
z SDH (pořádané akce, práce s mládeží, sportovní činnost a jiné). V případě
zájmu o členství v zásahových jednotkách se neváhejte obrátit na velitele.
Ing. Pavel Navrátil ml.
Radní obce Drahanovice

TJ SOKOL
Vážení sportovní přátelé,
po jarním zákazu se naštěstí sportovní aktivity od léta
opět rozběhly. Máme radost především z našich žáčků, kteří
si vedou velmi dobře. Do soutěží se zapojila 3 družstva.
Nejmladší přípravka pod vedením Jirky Voráče a Josefa
Ambrože odehrála v první části 12 zápasů z toho 3 vítězné
a 9 prohraných, ve druhé části 9 zápasů z toho 5 vítězných,
1 remíza a 3 prohry. Další tři utkání byla zkontumována
v neprospěch našeho týmu z důvodu nemocnosti našich
hráčů. Starší přípravka pod vedením Miloše Trnky a Jirky
Navrátila v první části z 12 utkání 4 vyhráli, 2 remizovali a
6 prohráli, celkově obsadili ve skupině 3. místo. Ve druhé
části stejně jak mladší odehráli jen 9 zápasů, 7 vítězných a 2
prohrané a 3 zkontumované v náš neprospěch. Přesto skončili na druhém místě. Mladší žáci, kteří hrají pod společnou
hlavičkou Drahanovice-Slatinice, byli v podzimní části bez
konkurence. Všech 8 utkání vyhráli při skóre 101:9. V tomto
družstvu máme zaregistrováno celkem 10 mladších žáků,
ale do soutěže se zapojili jen čtyři, o to však důsledněji. Jan
Hofschneider vstřelil 27 branek a je o jednu branku za J.
Zdráhalem ze Sokola Náklo. Třetí v této tabulce je Vojta

Stejskal s 22 brankami, čtvrtý Jáchym Hekrla s 18 brankami. Tuto trojici doplňuje Zbyněk Hubáček se 7 brankami.
Celkem drahanovičtí hráči vstřelili ze 101 branek 74 což je
73%. Zde patří velké poděkování trenérské dvojici Marek
Brhel a Alexander Hekrla, kteří tyto hráče trénují již mnoho
let. Věříme, že jejich úspěchy motivují hráče, kteří přestali
hrát fotbal a třeba se někteří na fotbalový trávník vrátí.
Rodiče chlapců i holčiček nar. 2016 a dříve, kteří by chtěli
za náš oddíl hrát kopanou mohou svoje ratolesti přihlásit u
pana Trnky nebo kteréhokoliv člena výboru TJ. Účast
v tomto oddíle není jen o fotbale, ale o zvyšování tělesné
zdatnosti vašich dětí.
Zranění, časté absence a hlavně neproměňování vyložených šancí byly důsledkem výsledků našich mužů ve
III.třídě okresního přeboru. Po 15 odehraných kolech jsou
z 15 účastníků na 14 místě s 12 body. Tento stav zachraňovali až v posledních dvou kolech, kdy obě utkání, v Těšeticích
a v Náměšti s Odrlicemi, vyhráli. Nejlepšími střelci jsou
Mira Bartl a Ladislav Pleva s 5 brankami. Věříme, že v jarní
části se našim vyhnou zranění a vrátí se jim střelecká muška.
Našim nejmladším oddílem jsou mažoretky. Také ony

Naše přípravka
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začaly po prázdninách se svojí činností, ale nemocnost na
podzim jejich snahy opět ukončila. S příchodem jara určitě
pod vedením Alenky Barcalové svoji činnost obnoví a i ony
přijmou do svého kolektivu další zájemkyně.
Po uvolnění všech opatření se opět začalo „Cvičit“ ve
školní tělocvičně. Pravidelně chodí sportovat 3 skupiny
cvičenek všech dospělých kategorií pod vedením J. Janečkové, A. Vysloužilové, K. Brhelové a J. Krylové. Pro
cvičení dětí nemáme jednak cvičitele, ale i ze strany dětí je
zájem minimální. Kdyby někdo měl chuť do této záslužné
akce se zapojit, budeme rádi a vytvoříme mu podmínky pro
tuto činnost.
Tak jako v roce 2020 jsme uspořádali poslední víkend
v prázdniny „Dětský den“ spojený s „Memoriálem Josefa
Chytila v atletickém trojboji“ . Tentokrát nám nepřálo tolik

Z dětského dne na hřišti
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počasí, ale přesto byla účast výborná. Během celého odpoledne probíhaly ukázky leteckých modelářů pana Konopky
a pana Švece, kteří se svému koníčku věnují celý svůj život.
Děkujeme jim za krásné zpestření pro velké i malé návštěvníky. Během celého odpoledne byly pro děti připraveny
skluzavky, cukrová vata a velice oblíbené malování pískových obrázků. Atletický trojboj probíhal z větší části na
nové běžecké dráze a doskočišti vybudovaném Obcí
Drahanovice zejména pro ZŠ a MŠ Drahanovice. 80 dětí
soutěžilo v tradičních disciplínách – běhu, skoku do dálky a
hodu míčkem. Všichni účastníci obdrželi diplom, balíček
sladkostí a špekáček, který si mohli opéct na ohýnku. Kvůli
počasí jsme zrušili loni velice oblíbenou hasičskou pěnu. Na
závěr se mohli všichni ohřát u táboráku.
Vyhlášení nouzového stavu nám neumožňuje uspořádat pro
naše členy tradiční posezení ke konci
kalendářního roku na Sýpce v Ludéřově. Je to bohužel již podruhé, kdy
tuto akci musíme takzvaně odpískat.
Na konec ledna jsme plánovali valnou
hromadu, jejíž osud je také ve
hvězdách. Stejná situace je ohledně
plesu, který plánujeme pořádat v Ludéřově 18.února 2022.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem trenérům, cvičitelkám, členům
výboru TJ a všem aktivním členům
Sokola za jejich obětavou práci pro
naši organizaci. Přeji všem obyvatelům klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v
roce 2022.
Mgr. Jaromír Ostrý
předseda TJ

