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Vážení spoluobčané,
jedna krize střídá krizi další. I tak mi
dovolte, abych vás pozdravil v tomto
Velikonočním čase. Je neuvěřitelné,
nepředstavitelné, že ve 21. století může
vypuknout válečný stav v Evropě, na
Ukrajině, na východě nedaleko našich
hranic! Vám všem, vážení spoluobčané, kteří jste jakkoliv přispěli do humanitárních sbírek na podporu ukrajinských uprchlíků, velice děkuji. Děkuji
i za to, že jste těmto uprchlíkům
poskytli ubytování. Děkuji členům
jednotky SDH Ludéřov a pracovníkům
údržby obce za organizování humanitární sbírky. I naše obec na základě
usnesení Rady obce Drahanovice ze
dne 3.3. 2022 přispěla částkou 20.000,Kč na účet Velvyslanectví Ukrajiny
v Praze a na základě usnesení Zastupitelstva obce Drahanovice ze dne
10.3.2022 částkou 100.000,- Kč na
účet Fondu humanity Českého Červeného kříže – válka na Ukrajině.
Více než rok je v platnosti nový
zákon o odpadech a další související
předpisy. Dlouho se na tuto změnu
čekalo, abychom se v odpadovém
hospodářství stali součástí vyspělé
Evropy. Cílem je zvýšení recyklace a
využití odpadů a naopak omezení
skládkování. Odpady, které ještě můžeme buď zrecyklovat, anebo alespoň
přeměnit na energii, na skládku vůbec
nesmí. Ceny za uložení odpadů na
skládku se dle nového zákona postupně každým rokem zvyšují, abychom
všichni měli větší snahu odpady třídit.
Zvýšení cen za odpady je ale důsled-

kem dalších faktorů, jakými jsou ceny
energií a pohonných hmot a další rostoucí náklady. Je třeba si uvědomit, že
jako občané si neplatíte jen za odvoz
své popelnice, ale že poplatek zahrnuje
všechny činnosti odpadového hospodářství, které musí obec zajistit, od
odpadkových košů v ulicích až po
likvidaci černých skládek. Zvýšení
ceny za odpady proto vnímejme také
jako zvýšení naší odpovědnosti za to,
jak bude vypadat naše krajina a planeta
v budoucnosti. Společnost SUEZ CZ
nám nabídla v průběhu měsíce března
2022 k vyzkoušení výsledný produkt
práce s naším odpadem v podobě kompostu, který jsme dovezli naším kontejnerovým nákladním automobilem
Volvo na vybraná místa v obci.
Vzhledem k výše zmíněné změně
legislativy je potřeba odpady nejen
dobře třídit, ale také se obecně zamyslet nad jejich tvorbou. Naším dalším
cílem je snížení produkce odpadů,
především tedy komunálního odpadu,
s maximálním využitím druhotných
surovin a nasměrováním další cesty
pro jejich znovuvyužití.
Nyní vás v krátkosti seznámím s několika dalšími skutečnostmi:
Zastupitelstvo obce dne 10. 3. 2022
schválilo rozpočet obce Drahanovice
na rok 2022. Na straně příjmů v částce
41.843.716,90 Kč, na straně výdajů ve
výši 55.941.716,90 Kč s financováním
z našich účtů ve výši 14.098.000,- Kč.
Tím, že každoročně zapojujeme volné
finanční prostředky na našich účtech
do obecního rozpočtu, předcházíme

jejich znehodnocení inflací a můžeme
zrealizovat daleko více akcí, než tomu
bylo v minulosti. Vzhledem k tomu, že
maximálně využíváme řadu dotačních
programů, vrátí se nám použité volné
finanční prostředky pomocí dotací na
naše obecní účty zpátky. Z programu
na podporu spolků, organizačních
složek a občanských sdružení v obci
Drahanovice na rok 2022 byla alokována částka 500.000,- Kč. V tomto
roce se sešlo 8 žádostí za 568.000 Kč.
Výběrová komise na svém zasedání
dne 7. 3. 2022 rozhodla a upravila
částky z jednotlivých žádostí, které
potom následně předložila ke schválení Zastupitelstvu v této podobě: TJ
Sokol Drahanovice z.s. – 181.000,- Kč,
SDH Drahanovice – 80.000,- Kč,
U nás, z.s. – 25.500,- Kč, Myslivecký
spolek Drahanovice, z.s. – 25.000,Kč, SDH Ludéřov – 82.000,- Kč, SDH
Lhota pod Kosířem – 20.000,- Kč,
SDH Střížov – 48.000,- Kč, Římskokatolická farnost Drahanovice – 38.500,Kč.
V rozpočtu na straně výdajů pro rok
2022 je nejvýznamnější alokovanou
položkou částka přes 15.000.000,- Kč.
Tato položka nám bude krýt náklady na
vybudování chodníků a zálivů na parkování v obci Drahanovice – lokalita
střed. Když se v roce 2018 začal připravovat tento projekt, projekční cena
na zrealizování tohoto díla byla cca
17.500.000,- Kč. V dnešních cenách se
nám tato částka vyšplhala na neuvěřitelných 54.400.000,- Kč?! Ano je to
tak, nemýlím se, vážení spoluobčané,
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takto astronomicky vysoko vyletěly
ceny za materiály, energie, palivo atd.
Museli jsme tento projekt rozdělit do
několika stavebních objektů. K realizování jsme vybrali stavební objekt
SO102 – jde o celou ulici Lázinka.
Důvod byl prostý - na této ulici se
nachází Mateřská školka, obchodní
středisko TUTY, Galerie u Kalicha,
hasičská zbrojnice, Chráněné bydlení
pro mentálně a tělesně postižené. Další
prostý důvod tohoto výběru byl ten, že
se na Lázince (v drtivé většině) nebude
dle projektu ČEZu realizovat rekonstrukce nadzemního vedení elektřiny
do země. Takový projekt nelze zrealizovat bez dotačního titulu. A proto
jsme požádali MMR, SFDI, ještě budeme žádat další dotační titul IROP
z prostředků evropské unie. Uvidí se,
jestli budeme úspěšní v získání dotací
na tento projekt na vybudování chodníků a zálivů na parkování v obci
Drahanovice – lokalita střed.
V současné době máme hotovou
studii na vybudování nového oddělení
v Mateřské školce v Drahanovicích.
Rozšířením o 24 míst dojde k navýšení
kapacity MŠD na 48 míst pro naše děti.
Děkuji paní ředitelce Mgr. Haně Schafferové a vedoucí paní učitelce Romaně Schwarzové za spolupráci se
mnou, s projektantem a architektem na
přípravě projektu pro realizaci tohoto
díla!
V plném proudu jsou organizační
přípravy na oslavy 700 let obce
Drahanovice. Na hodový víkend 22. 7.
2022 až 24. 7. 2022 se rýsuje zajímavé
vystoupení těch nejlepších českých
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hvězd, které budou vystupovat u Černé
věže, Galerie u Kalicha a fotbalovém
hřišti v Drahanovicích. Zastupitelstvo
obce dalo schválením smluv s účinkujícími a technickým zabezpečením
jejich vystoupení jasný impuls k realizaci oslav 700 let obce Drahanovice.
Podrobný program bude uveden ve
vydání extra zpravodaje obce Drahanovice před konáním těchto oslav. Na
organizování této obrovské akce se
budou podílet členové všech spolků ze
všech místních částí obce Drahanovice. Spolupracovat budou spolu
členové TJ Sokol Drahanovice, SDH
Drahanovice, SDH Ludéřov, SDH
Střížov, SDH Lhota pod Kosířem,
Mysliveckého spolku Drahanovice,
členové spolku U nás a zástupci občanů obce s většinou Zastupitelů obce
Drahanovice.
Musím poděkovat těm zastupitelům, kteří hlasovali pro směnu pozemku p.č. 597/145 v k.ú Drahanovice
(lokalita Za Kapličkou) o výměře
1.147 m2, který patří obci Drahanovice
za pozemek p.č. 47/2(st.) o výměře 292
m2 a pozemek p.č. 47/3(st.) o výměře
16 m2. Tento pozemek č.p. 32 a garáž
(domeček pod ZŠ Drahanovice),
jejichž majitelem je firma RENEMAX,
zastoupená Ing. Vilímcem z Těšetic.
Dohodli jsme se na směně těchto parcel, s ohledem na rozdílnou hodnotu
směňovaných pozemků, kdy pozemek
ve vlastnictví obce má vyšší hodnotu
než pozemky jí nabývané, bude obci
Drahanovice doplacena částka ve výši
1.940.000,- Kč dle znaleckého posudku. Jinými slovy: Ing. Vilímec postaví

Duben 2022

Za Kapličkou dle platného územního
plánu obce Drahanovice bytový dům a
obec Drahanovice může realizovat
komplexní projekt rozšíření dvora a
zahrady Základní školy Drahanovice
včetně rekonstrukce havarijní zídky ve
dvoře Základní školy.
Ve dvou termínech, v sobotu 2. 4.
2022 a v pátek 8.4.2022 proběhla akce
„Ukliďme Česko“. Děkuji členům
Mysliveckého spolku Drahanovice a
SDH Ludéřov za organizování těchto
úklidů. Bylo zlikvidováno několik
černých skládek v trase od myslivecké
chaty U Svatopluka, přes Ludéřov,
přes Střížov, Lhotu pod Kosířem,
Kníničky až do Drahanovic a dále byly
uklizeny všechny biokoridory kolem
Ludéřova a Kníniček. Chlapi myslivci,
bratři hasiči a hasičské sestry, ještě
jednou díky!
Konečně můžeme opět plánovat
kulturní akce, těším se na vás, vážení
spoluobčané, na setkání s vámi na
těchto různých kulturních a společenských akcích, které proběhnou nejenom u Galerie u Kalicha a u Černé věže
v Drahanovicích, ale též ve venkovních areálech v Ludéřově, Střížově a
na Lhotě pod Kosířem.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi v této nelehké době dovolte, abych Vám popřál krásné prožití
celé doby Velikonoční a konečně
vytoužený příchod jara po dlouhé
zimě. Hlavně Vám všem přeji hodně
štěstí a pevné zdraví!
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

zákony České republiky“ svůj slib plní, ale jsou naopak
brzdou rozvoje obce. Důkazem toho je podaný anonymní
Vážení spoluobčané,
dopis na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně
na této stránce Obecního zpravodaje jsem vás pravidelně (dále jen ÚOHS) ze dne 14.12.2021, který je zaměřen proti
v každém vydání od prosince 2018 informoval o činnosti starostovi obce a celé obecní radě ve věci výběru dodavatele
rady obce Drahanovice za uplynulé období. Jsem přesvěd- na akci „Renovace veřejného osvětlení obce Drahanovice“ a
čen, že toto již není třeba, neboť rada obce Drahanovice žádá tento úřad o nápravu. Paradoxně firmy, které byly
funguje velmi dobře. Přesvědčit se o tom můžete nejen na vyloučeny z výše uvedeného výběrového řízení, nevyužily
webových stránkách obce Drahanovice v rubrice pojedná- v řádném termínu svého práva na odvolání na ÚOHS, protovající o realizovaných akcích s přispěním dotací, ale též na že dobře věděly, že by neuspěly. Při výběru dodavatele se
stránkách letošního obecního kalendáře, kde je v obrazové totiž neposuzuje jenom nejnižší nabídková cena, ale předečásti uvedena řada projektů, realizovaných v tomto voleb- vším splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele, mezi
ním období v letech 2019-2021. Pokud by se někdo z vás něž patřil certifikát ENEC+, které tyto vyloučené firmy
chtěl o činnosti rady obce Drahanovice dozvědět více, při- nedodaly a který byl podmínkou poskytnutí dotace v prograjměte prosím mé srdečné pozvání na příští veřejné zasedání mu EFEKT 2021 z Ministerstva průmyslu a obchodu na tuto
zastupitelstva obce Drahanovice, kde budu činnost rady akci. Díky tomu nám dnes v obci ve veřejném osvětlení
obce prezentovat tak, jako doposud. Na zastupitelstvu obce nesvítí levná LED světla, vyrobená v Číně. Nejsmutnější na
vás seznámíme s projekty, které připravujeme a realizujeme tom je ale fakt, že tento anonym je dílem zastupitele obce
a také se můžete přímo seznámit s prací vašich zastupitelů, Drahanovice, kterého jste si v řádných volbách v roce 2018
které jste si v komunálních volbách v roce 2018 zvolili jako zvolili a dali mu svou důvěru. Důkazem toho jsou informace
své zástupce a dali jim svou důvěru. Bohužel musím konsta- z jednání rady obce Drahanovice, použité v příloze anonytovat, že ne všichni zastupitelé, kteří na úvodním jednání mu včetně hlasování členů obecní rady, ke kterým má
zastupitelstva obce Drahanovice dne 25.10.2018 složili v programu UZOb přístup na základě vygenerovaného hesla
tento slib - doslova Fotovoltaická
„Slibuji věrnost
České republice.
Slibuji
elektrárna
na budově
ČOV pouze 15 členů zastupitelstva obce Drahanovice. Tento
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat Jidáš (nebo možná Jidášové, protože anonym je napsán
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a v množném čísle) zradil nejen vedení obce, zastupitele, ale

Z činnosti rady obce
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především vás, naše občany. Proto prosím buďte obezřetní a
nevěřte všemu, co vám kdo nakuká. Informace si řádně
ověřujte. Předvolební boj už začal. Záleží pouze jen a jen na
vás, kam bude obec Drahanovice po letošních podzimních

komunálních volbách v příštích letech směřovat. Jestli se
bude smysluplně rozvíjet, anebo se na základě obecní revoluce vrátí o 20 let zpátky.

Vážení spoluobčané,
zastupitel obce pan Ivo Richter zaslal naší redakci článek, který žádá uveřejnit v obecním zpravodaji dle § 4a
tiskového zákona č. 46/2000 Sb., který doslova zní takto:
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného
celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů
zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se
tohoto územního samosprávného celku“.
Článek uveřejňujeme celý, bez jakékoliv úpravy a korekce. Vzhledem k tomu, že informace uvedené v článku pana
Ivo Richtera jsou vytržené z kontextu, nejsou tedy ani
objektivní ani vyvážené, dovolili jsme si k tomuto článku
napsat komentář, který uvádíme hned za článkem našeho
zastupitele p. Ivo Richtera. Závěrečné vyhodnocené tématu
necháme na zvážení každého z vás.

zájmům občanů kraje. Dne 23.7.2020 obdržel Olomoucký
kraj nabídku starosty obce Drahanovice na řešení vzniklé
situace. Obec nabídla ke stavbě pozemek p.č. 381/53 k.ú.
Lhota pod Kosířem. Podotýkám, že tento pozemek nebyl ve
vlastnictví obce. Protože ve všech bodech jednání panovala
shoda, začal Olomoucký kraj jednat s majitelem, pozemky
odkoupil a začal připravovat stavbu. Dne 20.10.2021 proběhlo ve Lhotě pod Kosířem seznámení s touto stavbou a
hned následně byla sepsána petice občanů Lhoty s nesouhlasem s touto stavbou. Rada obce vzala dne 15.11. 2021 tuto
petici na vědomí se závěrem, že není opodstatněná. Občané
Lhoty pod Kosířem následně předali vedení obce otevřený
dopis, který vzala rada obce na vědomí dne 27.1.2022 s tím,
že tento bod pouze na základě žádosti občanů zařadit na
jednání zastupitelstva obce nelze. Bod se však na jednání
zastupitelstva dostal na základě požadavku zastupitelů
Leoše Hausknechta a mojí osoby. Zastupitelstvo výstavbu
bohužel podpořilo 9:5 hlasy. Je s podivem, že když se jednalo o výstavbě v Drahanovicích, tak to z nějakého důvodu
zamítnout šlo. Proč tedy nešlo ze stejného důvodu zamítnout i stejnou situaci ve Lhotě pod Kosířem? Vždyť přece i
slova náměstka hejtmana byla, že proti zájmu občanů kraj
nikdy nepůjde. Demokracie je definována jako nárok všech
občanů na rovnost a rovný přístup. Byl tedy přístup ze strany obce vůči obyvatelům Lhoty pod Kosířem demokratický? Na občany Lhoty pod Kosířem je teď pohlíženo negativně, protože ve své obci nechtějí postižené. Skutečnost je
taková, že mají jen stejný názor, jako občané Drahanovic.
Rozdíl je ale v tom, že za jejich názorem nestojí pan starosta, z jehož iniciativy byla Lhota pod Kosířem nabídnuta
jako alternativa za Drahanovice. Na zástupce petičního
výboru ze Lhoty pod Kosířem byla dokonce podána stížnost
k jeho zaměstnavateli. Jednání zastupitelstva 10.3. 2022
v Ludéřově se neslo v duchu výhružek ze strany pana místostarosty na téma, co špatného nás ze strany Olomouckého
kraje čeká, když nebude Lhota pod Kosířem s umístěním
postižených souhlasit. Bylo zde dokonce promítnuto soukromé video, což je bez předchozího upozornění samotného
autora ze strany veřejnoprávní korporace nepřípustné a
dostává se tak do rozporu se zákonem o autorských právech.
Jeden z hostů jednání zastupitelstva 10.3. 2022 v Ludéřově
prohlásil, cituji: „Zastupitelé, neprodejte spokojenost, klid a
pohodu občanů, které zastupujete, za žádný peníz.”
Vážení spoluobčané, věřím, že v této složité válečné
době, kdy mnoho z nás pomáhá lidem z válkou zmítané
Ukrajiny, se najde společné, klidné a spravedlivé řešení i pro
naše spoluobčany.

Vážení spoluobčané,
na základě událostí posledních měsíců, které názorově
rozdělují občany i zastupitele a na základě neustálého osočování mé osoby vedením obce ve věci chráněného bydlení
v naší obci, jsem se rozhodl napsat a dle §4a tiskového zákona uveřejnit tento článek, ve kterém bych rád shrnul průběh
jednání obce s Olomouckým krajem v této záležitosti.
V polovině roku 2016 mě jako tehdejšího starostu oslovili zástupci Olomouckého kraje s požadavkem odkoupení
pozemku č. 597/145 hned za bytovkou v Drahanovicích za
účelem stavby chráněného bydlení pro chovance z Nových
Zámků. Záměrem bylo jejich začlenění mezi občany.
V zemích Evropské Unie je tento postup běžný. Asi mi dáte
za pravdu, že se tento postup osvědčil i u nás, jelikož máme
s chovanci z Lázinky jen dobré zkušenosti. Z tohoto důvodu
jsem byl také celé myšlence nakloněn a podporoval ji. Podle
územního plánu nebylo v té době možné domy na parcele
hned za bytovkami stavět. Byl jsem tedy požádán zástupci
Olomouckého kraje, zda by obec neměla jiné pozemky
v dané lokalitě. Nabídl jsem tedy pozemky č. 597/155 a č.
597/156. V březnu 2017 zastupitelstvo odprodej schválilo a
Olomoucký kraj při podpisu kupní smlouvy uhradil částku
3 313 000Kč s tím, že na těchto parcelách budou vystavěny
domy v rámci transformace Nové Zámky. Na stavbu bylo
dne 1.8.2017 vydáno stavební povolení s nabytím právní
moci 26.8.2017. Z důvodu neobdržení dotace však stavba
nezačala a stavební povolení po dvou letech propadlo.
Olomoucký kraj obdržel dne 13.11.2019 dotaci a zahájil
kroky k vydání nového stavebního povolení. Již nové vedení rady obce souhlasilo dne 26.11.2019 s projektovou dokumentací a 10.12.2019 souhlasilo také s napojením na sítě a
komunikaci. Na základě těchto souhlasů a souhlasů všech
dotčených orgánů statní správy bylo 6.1.2020 požádáno o
nové stavební povolení, řízení bylo zahájeno 28.1.2020.
Dne 7.5.2020 obdržel Olomoucký kraj dopis vedení obce
o odvolání dříve vydaného souhlasu s umístěním stavby a
napojením na místní komunikaci. Následovala petice občanů Drahanovic a všech částí proti plánované výstavbě
chráněného bydlení na p.č. 597/155 a 597/156 v Drahanovicích. Tuto obdržel Olomoucký kraj dne 25.5.2020.
Následovalo jednání hejtmana s petenty a zástupci vedení
obce, ze kterého starosta informoval zastupitelstvo, že vedení Olomouckého kraje v žádném případě nepůjde proti

Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Ivo Richter
zastupitel obce

REAKCE RADY OBCE DRAHANOVICE NA ČLÁNEK
ZASTUPITELE p. IVO RICHTERA:

Rada obce Drahanovice se vyjadřuje k názoru člena
zastupitelstva obce Drahanovice p. Ivo Richtera vzhledem
k jeho jednostranným neobjektivním a nevyváženým informacím. Jako důkaz připojuje komentář k informacím, které
p. Ivo Richter ve svém článku uvádí:
• Jako osoba není p. Richter osočován, vedení obce se
pouze brání jeho politice, která je zaměřena na neustálé
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kritizování vedení obce s cílem vrátit se zpět do vedoucí
funkce v obci Drahanovice. Důkazem toho byly jeho snahy
v roce 2019, kdy měl v plánu provést revoluci v obecním
zastupitelstvu a to odvoláním místostarosty, poté starosty
obce.
• Zástupci Olomouckého kraje nemohli p. Ivo Richtera
oslovit ve věci odkoupení pozemku p.č. 597/145 ve věci
chráněného bydlení v polovině roku 2016, když v této věci
sám Olomouckému kraji pozemek nabídl a jednání na
Olomouckém kraji v této věci se konalo dne 5.2.2016.
• Usnesením zastupitelstva obce Drahanovice č. 12/2016
v bodě č. 8 ze dne 21.9.2016 byl stanoven citujeme „Postup
prodeje pozemku p.č. 597/145 – orná půda o výměře 1147
m 2 v k.ú. Drahanovice v lokalitě „Za kapličkou“
Olomouckému kraji pro stavbu zařízení PO Nové Zámky a
to za cenu znaleckého posudku, současný stav bez sítí
573.500,-Kč. To je stávající hodnota pozemku. Po vybudování všech sítí na hranice pozemku a komunikace bude
uhrazena zbývající část do celkové hodnoty dle znaleckého
posudku a to činí 1.124.000,-Kč“. Občany obce Drahanovice by jistě zajímalo to, jak je možné, že tento pozemek,
který v roce 2016 před zasíťováním měl hodnotu 500,Kč/m2 byl stejným odhadcem oceněn v prosinci roku 2018
na 285,-Kč/m2. V té době již byly všechny pozemky k bydlení v lokalitě prodány. V roce 2015 se prodávaly za 890,Kč/m 2, od roku 2016 za 980,-Kč/m 2 . Do rady obce
Drahanovice dne 10.12.2018 podal p. Ivo Richter žádost své
dcery Markéty Richterové o odkup tohoto pozemku s tím,
aby tato žádost byla dána na program jednání rady a následně na schválení do jednání zastupitelstva obce Drahanovice
dne 12.12.2018. Podhodnocený posudek na obec Drahanovice dodal p. Ivo Richter následující den, 11.12.2018.
Záměr o prodeji pozemku nemohl být ani řádně vyvěšen,
přesto jsme žádost přidali do jednání zastupitelstva obce.
Prodej schválen nebyl. Dokonce se hlasovalo o odvolání p.
Ivo Richtera z funkce předsedy finančního výboru obce.
Návrh podal předseda kontrolního výboru Ing. Leoš
Hausknecht. Návrh nebyl schválen. Zastupitelstvo tehdy
ještě panu Richterovi dalo šanci.
Pozemek p.č. 597/145 jsme na posledním zastupitelstvu
obce dne 10.3.2022 vysměňovali s doplatkem, nynější cena
činila dle znaleckého posudku 2.300,-Kč/m2.
• V realizaci Chráněného bydlení na Lázince v Drahanovicích se obec vůbec neangažovala, dům Olomouckému
kraji nabídl soukromý vlastník a umístění chovanců bylo
realizováno až poté, co bylo rozhodnuto o poskytnutí
pozemků pro Transformaci Nové Zámky – Drahanovice za
Kapličkou. Jak tedy mohl mít p. Ivo Richter s chovanci
z Lázinky dobré zkušenosti?
• Dne 30. března 2017 opravdu zastupitelstvo obce
Drahanovice schválilo prodej obou parcel č. 597/155 a
597/156 Olomouckému kraji a to za cenu 980,-Kč/m2. Pan
Richter ale zapomněl uvést, že v té době byl již zpracovaný
projekt dvou rodinných domů vzájemně propojených pro
klienty Nových Zámků na výše uvedených parcelách a
dokonce měsíc před schválením prodeje pozemků zastupitelstvem obce Drahanovice a to dne 27.2.2017 vydal jako
starosta obce Drahanovice tento souhlas, citujeme “Obec
Drahanovice souhlasí s umístěním rodinného domu na
pozemku p.č. 597/155 a 597/156, s vybudováním sjezdu
(souhlas s připojením na místní komunikaci na pozemku
p.č. 597/1 ve vlastnictví obce Drahanovice), přístupového
chodníku k rodinnému domu a s připojením na obecní
kanalizaci. Vše v rozsahu dle PD Transformace Nové
Zámky-Drahanovice“.
Přitom v ten stejný den zasedala rada obce Drahanovice,
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která schválila pouze prodej pozemků p.č. 597/155 a
597/156 Olomouckému kraji za účelem transformace PO
Nové Zámky a doporučila tento prodej pozemků schválit
zastupitelstvu obce Drahanovice. Dokumentaci pro společné územní a stavební povolení na akci „Transformace Nové
Zámky-Drahanovice“ projednala a schválila rada obce
Drahanovice na svém jednání až 22.5.2017. Tento nestandardní postup je příkladem pokroku a dokazuje, že v dnešní
době se již dají domy stavět ne od základů, ale od střechy.
• Rada obce na svém zasedání dne 25.11.2019 projednala a
potvrdila platnost vydaného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „Transformace Nové
Zámky-Drahanovice“ ze dne 27.2.2017.
• Dne 7.5.2020 obdržel Olomoucký kraj dopis vedení
obce, který obsahoval odvolání souhlasu s umístěním rodinného domu a s připojením na komunikaci pozemku p.č.
597/1 ve vlastnictví obce Drahanovice, přístupem k chodníku k rodinnému domu a s připojením na obecní kanalizaci a
to podle rozsahu PD Transformace Nové ZámkyDrahanovice s ohledem na rozhodnutí zastupitelstva obce
Drahanovice ze dne 12.3.2020 a v návaznosti na rozhodnutí rady obce ze dne 5.5.2020. Tímto úkonem byly odvolány
oba souhlasy udělené v tomto směru, jednak souhlas obce ze
dne 27.2.2017 a rovněž následný souhlas ze dne 26.11.2019.
• Důvod petice drahanovských občanů v lokalitě Za kapličkou byl ten, že v době, kdy si kupovali pozemky pro
výstavbu rodinných domů v této lokalitě, dostali od bývalého starosty obce p. Ivo Richtera mylné informace o tom, co
zde Olomoucký kraj hodlá vybudovat. Měl to být „Dům
s pečovatelskou službou“, případně „Senior park“. Vedení
obce tak chtělo rovněž předejít případným soudním sporům
v důsledku podání klamné informace směrem k vlastníkům
pozemků v lokalitě Za kapličkou, kteří by své pozemky
s vědomím této informace nezakoupili.
• Dne 23.7.2020 odeslal starosta obce e-mail Ing.
Kubínovi, vedoucímu odboru investic Olomouckého kraje.
Starosta obce uvedl, že žádá o schůzku s vedením
Olomouckého kraje. Tématem schůzky bylo nalezení možného alternativního řešení umístění stavby „Transformace
Nové Zámky – Drahanovice – rodinný dům“. V tuto dobu
přicházely v úvahu parcely jak v Drahanovicích, v Kníničkách, tak i ve Lhotě pod Kosířem. Nakonec obec
Drahanovice oslovila vedení Olomouckého kraje, že zprostředkuje a nabídne prostor k jednání mezi majiteli parcel č.
381/53 a č. 381/55 v k.ú Lhota pod Kosířem. Olomoucký
kraj majitele výše uvedených parcel oslovil a jednal s nimi
sám, bez účasti obce Drahanovice.
• 20.10.2021 proběhlo v KD na Lhotě pod Kosířem jednání
s občany, jehož cílem bylo představit záměr Olomouckého
kraje postavit na pozemcích p,č. 381/53 a 381/55 v k.ú.
Lhota pod Kosířem dům v rámci Transformace Nové
Zámky-Drahanovice. Nutno podotknout, že Olomoucký
kraj výše uvedené pozemky soukromých vlastníků směnil
po vzájemné dohodě za své pozemky Za kapličkou v Drahanovicích.
• Pokud je uváděno, že nedošlo k zařazení bodu jednání na
zastupitelstvo dle „Petice občanů Lhoty pod Kosířem“, je
potřeba uvést, že toto tvrzení je zavádějící. Obec sice obdržela uvedenou petici, avšak v této nebyl obsažen požadavek
na to, aby došlo k zařazení jakéhokoliv bodu na jednání
zastupitelstva obce, jak petentům umožňuje zákon. Obec tak
nemohla vyhovět požadavku, který ani nebyl vznesen. Dále
pokud byl obci adresován otevřený dopis navazující na tuto
petici, tak na tento bylo reagováno tak, že obec musí postupovat podle zákona o obcích, který stanovuje jasné podmínky pro předkládání návrhů na jednání zastupitelstva ze
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strany občanů, které nebyly splněny. Současně bylo v této
reakci uvedeno, že téma „Rodinných domů se sociální službou pro postižené občany“ bude předmětem diskuze na
nejbližším zastupitelstvu obce. Současně bylo pisatelům
otevřeného dopisu sděleno, že je možné se obrátit na zastupitele a tito ze své pravomoci mohou bod k jednání na zastupitelstvu navrhnout.
• Stížnost na zástupce petičního výboru byla kromě pana
starosty obce Drahanovice podepsána též panem starostou
ze Slatinic a paní starostkou ze Slatinek, kteří se jednání na
Lhotě p. K. též účastnili. Důvodem stížnosti bylo chování
zástupce petičního výboru, které neodpovídalo etickému
kodexu vysokoškolského profesora UP Olomouc a dále
uváděné informace o mravnostních deliktech páchaných
klienty v Nových Zámcích, o kterých zástupce petičního
výboru mluvil na jednání dne 20.10.2021 na Lhotě pod
Kosířem. Dle sdělení Krajského ředitele policie Olomouckého kraje neevidovala Policie ČR v souvislosti s Novými
Zámky žádný mravnostní přestupek ani trestný čin od roku
1992 a ani Obvodní oddělení Policie ČR v Litovli nemělo o
takovém skutku povědomí.
• Občané, kteří se zúčastnili jednání zastupitelstva obce
Drahanovice dne 10.3.2022 si jsou vědomi, že pan místostarosta nikomu nevyhrožoval, pouze představil prezentaci o
možnostech, co nás v případě podpory či nesouhlasu
Transformace Nové Zámky - Drahanovice čeká a jak
vzniklou situaci řešit. Nastínil 3 možnosti vyřešení situace:
1) Budeme s Transformací Nové Zámky – Drahanovice
souhlasit – Olomoucký kraj dům na Lhotě pod Kosířem
postaví, v tom případě bude pokračovat dosavadní spolupráce. Olomoucký kraj přispěje svými dotacemi na stokovou
kanalizaci na Lhotě, nové chodníky, dům bude sloužit i pro
umístění našich postižených občanů, naši občané zde
mohou též získat pracovní příležitosti, ve spolupráci s
Olomouckým krajem vyřešíme obchod na Lhotě,
Olomoucký kraj opraví silnici III/44812 v Drahanovicích,
která slouží též jako přístupová pro všechny občany a chataře na Lhotě pod Kosířem.
2) Nebudeme s Transformací Nové Zámky - Drahanovice
souhlasit – přijdeme o značnou část dotací z Olomouckého
kraje, Obec Drahanovice bude muset zaplatit Olomouckému kraji cca 1.400.000,-Kč za zmařenou investici.
Rekonstrukce silnice III/44812 v Drahanovicích se vzhledem k nedostatku financí Olomouckého kraje a havarijnímu
stavu cca 1400 km silnic III. třídy přesune možná na rozmezí let 2050-2060.
3) Situaci vyřeší ten, kdo Olomoucký kraj na Transformaci
Nové Zámky - Drahanovice v únoru 2016 pozval a nabídl
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spolupráci – bývalý starosta pan Ivo Richter. Nabídne
Olomouckému kraji směnu svých pozemků v Kníničkách za
pozemky na Lhotě pod Kosířem. Olomoucký kraj postaví
dům pro postižené v Kníničkách. Vysměňované pozemky na
Lhotě pod Kosířem p. Ivo Richter po zasíťování prodá občanům Lhoty pod Kosířem. Na základě odsouhlasené studie,
kterou Obec Drahanovice v roce 2012 nechala zpracovat,
zde vznikne celkem 5 stavebních pozemků pro naše občany
ze Lhoty pod Kosířem. Všichni budou spokojeni. Tato třetí
varianta se nejvíce líbila i občanům Lhoty pod Kosířem,
kteří byli jednání přítomni.
Po výše uvedené prezentaci pan Richter uvedl, že pozemky
v Kníničkách nejsou jeho, ale jeho dcery. Načež pan místostarosta pustil veřejně přístupné video z Youtube, nazvané
„Nové stavby domů v Kníničkách – dvojdomky Holandského stylu“, kde je uveden plán projektu, začátek výstavby
v roce 2022 a nakonec kontakt na p. Ivo Richtera s číslem
telefonu, který používal v době, kdy vykonával funkci starosty obce Drahanovice. Zajímalo by nás, kdo schválil
výstavbu dvojdomků Holandského stylu v Kníničkách
vedle státem chráněné památky – Statku č. 2, který pochází
z 2.poloviny 19. století a je na seznamu státem chráněných
kulturních památek veden jako součást lidové architektury
19. století. Obec Drahanovice se v rámci tohoto projektu
vyjadřovala pouze k napojení inženýrských sítí. Kompletní
projekt radě obce Drahanovice ke schválení zatím předložen
nebyl.
• Občan naší obce, který prohlásil zmíněnou větu
„Zastupitelé, neprodejte spokojenost, klid a pohodu občanů, které zastupujete, za žádný peníz“ se jednání zastupitelstva obce Drahanovice zúčastnil poprvé. Kdyby znal všechny souvislosti, které předcházely této patové situaci, formulaci věty by jistě pozměnil. Současné vedení obce tento
horký brambor zdědilo z minulosti, kdy Olomoucký kraj byl
do naší obce na „Transformaci Nové Zámky-Drahanovice“
pozván a v této souvislosti od obce zakoupil pozemky
v Drahanovicích s určitým záměrem. Pokud by tento záměr
nemohl být v rámci obce Drahanovice uskutečněn, mohlo
by se stát, že obec Drahanovice bude nucena zmařenou
investici Olomouckému kraji uhradit. Přitom se nejedná o
žádnou malou částku (nejméně cca 1,4 mil. Kč). Vedení
obce proto hledá možnosti, aby k tomuto nedošlo. Obci
Drahanovice zatím není známo, co přesně Olomoucký kraj
s pozemky p.č. 381/53 a 381/55 v k.ú. Lhota pod Kosířem
zamýšlí, protože v současné době není zpracována žádná
projektová dokumentace a není tudíž zahájeno žádné územní řízení ani stavební povolení, ke kterému by se obec mohla
vyjadřovat.
Rada obce Drahanovice

HODOVÉ OSLAVY V DRAHANOVICÍCH
700 let od první písemné zmínky obce Drahanovice ve dnech 22. – 24.7.2022
Obec připravuje bohatý kulturní program u Černé věže, Galerie U Kalicha
a na hřišti TJ Sokol.
• Uskuteční se setkání rodáků, bude možno si prohlédnout budovu ZŠ a
shlédnout výstavu fotografií v Galerii U Kalicha.
• V kostele sv. Jakuba Většího se uskuteční slavnostní mše svatá.
• Pro děti bude připravena spousta atrakcí. Na zmíněných místech bude
připraveno občerstvení zajištěné spolky obce.
Podrobný program hodových dnů bude zveřejněn v mimořádném čísle
obecního zpravodaje v červnu 2022.
Věříme, že počasí bude příznivé a všichni si užijeme hodových oslav.

Ilustrační foto
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Plánujeme celkovou revitalizaci hřbitova v Drahanovicích
V první řadě je třeba poděkovat
Římskokatolické farnosti Drahanovice (dále jen ŘKF Drahanovice),
zastoupené administrátorem excurendo P. Mgr. Miroslawem Lukasiewiczem a také celé ekonomické radě
farnosti Drahanovice za velmi vstřícný přístup a spolupráci při jednáních
v letech 2020-2021, která nakonec
vedla k bezúplatnému převodu
pozemků na hřbitově v Drahanovicích od ŘKF Drahanovice na Obec
Drahanovice. Jednalo se o část
pozemku p.č. 353/2 – ostatní plocha pohřebiště o výměře 5.318 m2 , pozemek p.č. 353/3 – trvalý travní porost o
výměře 204 m2 , pozemek p.č. 350/3 –
ostatní plocha o výměře 705 m2 , část
pozemku p.č. 787/4 – ostatní plocha o
výměře 78 m2 , pozemek p.č. 132(st.)
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 včetně stavby márnice, stavbu hřbitovní zdi včetně hlavní vstupní
brány a brány sloužící pro vjezd technických služeb na pozemek p.č. 353/2
a p.č. 353/3 vše v k.ú. Drahanovice.
Celková hodnota bezplatně převáděných pozemků a staveb z Římskokatolické farnosti Drahanovice na Obec
Drahanovice činila dle odborného
posudku 597.020,-Kč. Z původního
největšího pozemku na hřbitově p.č.
353/2 v k.ú. Drahanovice byl geometrickým plánem vyčleněn pozemek
pod hrobkou farního duchovenstva a
pozemek pod křížem včetně stavby
kříže samotného, které zůstaly v majetku Římskokatolické farnosti Drahanovice. Převod pozemků a staveb
na hřbitově v Drahanovicích schvalovalo Arcibiskupství Olomoucké na
základě naší žádosti a podepsaného
souhlasu zástupce Římskokatolické
farnosti Drahanovice Mgr. Miroslawa
Lukasiewicze včetně souhlasu pětičlenné ekonomické rady ŘKF Drahanovice. Schválení bezúplatného převodu výše uvedených pozemků a
staveb nadřízeným orgánem ŘKF
Drahanovice - Arcibiskupstvím Olomouckým jednoznačně vycházelo
z velmi dobrých vzájemných vztahů
mezi ŘKF Drahanovice a Obcí
Drahanovice. Není vůbec žádným
tajemstvím, že obec Drahanovice
dlouhodobě spolupracuje s ŘKF
Drahanovice nejen podporou v rámci
každoročního obecního dotačního
programu pro podporu spolků, dále
odborným ošetřením vzrostlých lip
kolem kostela v rámci rekonstrukce
zeleně v obci Drahanovice v roce

2019, ale také hlavně podporou při
rekonstrukci střechy kostela sv.
Jakuba Většího v Drahanovicích,
který je nejen dominantou Drahanovic, ale též jedinečnou kulturní
památkou, přesahující hranice obce
Drahanovice a regionu Haná. Již
minulé vedení obce Drahanovice
v roce 2018 přislíbilo na rekonstrukci
střechy kostela sv. Jakuba Většího
v Drahanovicích vyčlenit z rozpočtu
obce Drahanovice částku ve výši
1.000.000,-Kč. V letech 2019-2021,
kdy proběhly 3 etapy rekonstrukce
střechy kostela Obec Drahanovice
svému slibu dostála a příspěvek v této
výši poskytla. Na financování opravy
střechy kostela sv. Jakuba Většího se
dále podílel havarijní fond Ministerstva kultury ČR částkou 880.000,Kč, Olomoucký kraj přispěl částkou
435.000,-Kč, Arcibiskupství Olomoucké přispělo částkou ve výši
170.000,-Kč a Římskokatolická farnost Drahanovice zaplatila ze svých
prostředků získaných především
z darů svých farníků částku 297.098,Kč. Celkové náklady na 3 etapy
rekonstrukce střechy kostela sv.
Jakuba Většího v Drahanovicích
činily v letech 2019-2021 celkem
2.782.098,-Kč.
Výše uvedené skutečnosti výborné
spolupráce mezi Obcí Drahanovice a
ŘKF Drahanovice znamenaly, že
Arcibiskupství Olomoucké bezúplatný převod pozemků a staveb na hřbitově v Drahanovicích požehnalo.
Následovalo schválení bezúplatného
převodu pozemků a staveb na hřbitově zastupitelstvem obce Drahanovice
dne 29.6.2021 na jeho veřejném zasedání a podpis darovací smlouvy
panem starostou obce Drahanovice
Tomášem Krönerem, duchovním
otcem P. Mgr. Miroslawem Lukasiewiczem za ŘKF Drahanovice a
Olomouckým biskupem Mons.
Josefem Nuzikem za Arcibiskupství
Olomoucké.
Výše uvedené pozemky a stavby
na hřbitově v Drahanovicích jsou
nyní v obecním majetku. Co to pro
nás znamená? Především to, že jako
vlastník pozemků a staveb se můžeme
pustit do návrhu rekonstrukce drahanovického hřbitova, což se již stalo.
Rada obce Drahanovice na svém
jednání dne 14.2.2022 schválila
nabídku Ing. Ivety Trtílkové na zpracování architektonicko-urbanistické
studie pro stavební záměr „Rozšíření

a stavební úpravy hřbitova v obci
Drahanovice“ v celkové ceně
83.853,-Kč vč. DPH. Ve druhé polovině února 2022 proběhlo geodetické
zaměření staveb na hřbitově včetně
všech hrobových míst jako podklad
k projektu. Architektonická studie
hřbitova nám nastíní, jakým způsobem lze náš hřbitov zrevitalizovat.
Důraz je kladen především na tyto
skutečnosti:
• Záchranu historické stavby márnice, která je v havarijním stavu s děravou střechou, shnilými trámy, propadlým stropem a narušenou statikou
• Opravu chátrající hřbitovní zdi
• Vybudování chybějícího parkoviště před hřbitovem jak v centrální části, tak ze strany od lesa na p.č. 350/3 a
části parcely č. 787/4, vše v k.ú.
Drahanovice
• Vybudování chodníků v hlavních
trasách hřbitova. V současné době je
vybudován pouze chodník od vstupní
brány směrem ke kříži v ústřední části
hřbitova a části chodníků od vstupní
brány v boční trase vpravo a vlevo
• Vybudování WC pro návštěvníky
hřbitova
• Na současném hřbitově chybí
moderní kolumbárium
• Vzhledem k nekoncepčnosti v zakládání hrobů v minulosti není možné
se s drobnou mechanizací na sečení
trávy dostat mezi některé hroby.
• Do špatně přístupných míst hřbitova lze použít výsadbu půdopokryvných a stálezelených dřevin.
• Nová úprava hřbitova musí respektovat a umožňovat bezproblémovou
následnou údržbu všech dotčených
ploch drahanovického hřbitova pracovníkům údržby obce Drahanovice.
Na základě zpracované, prodiskutované a odsouhlasené studie vznikne
projekt rekonstrukce hřbitova v Drahanovicích, na jehož základě budeme
u jednotlivých stavebních objektů
v příštích letech žádat o dotace
s cílem zrevitalizovat náš hřbitov na
úroveň řady podobných důstojných
míst posledního odpočinku 21. století
v našem blízkém okolí. Jsem hluboce
přesvědčen, že se nám toto společné
dílo i s vaší podporou, milí občané
podaří.

Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice
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Bytová politika obce Drahanovice
V posledních letech nabídka nemovitostí klesá, zatímco jejich ceny rychle rostou. Ty jsou určeny vysokou
poptávkou a nedostatečnou nabídkou.
První je podtrženo rostoucími příjmy
rodin, kdy čím dále více mladých touží
po svém vlastním bydlení. Získat nemovitost v Drahanovicích je obtížné z toho důvodu, že drtivá většina občanů
volné domy jakéhokoliv stavu neprodává, ale s ohledem na jejich zvyšující
se hodnotu drží. Totéž se týká také
stavebních parcel. Důvody, které stojí
za jejich nízkou nabídkou, jsou v zásadě administrativní. Zjednodušeně
řečeno není možné stavět kdekoliv, kde
jsou v dosahu sítě, jak tomu bylo dříve.
Pozemek musí být v územním plánu
veden jako zastavitelný, stavět se
nesmí (až na výjimky ve staré zástavbě) u silnice druhé třídy, nezbytné je i
připojení k obecnímu vodovodu a
stokové kanalizaci, již nestačí vlastní
studna ani septik. Změnu v poptávce
stavebních parcel lze demonstrovat na
lokalitě zvané „Blata“ za nádražím
v Drahanovicích. Její vznik je spojený
s poválečnou pozemkovou reformou,
kdy byly odňaty pozemky cukrovarskému dvoru a přerozděleny mezi
obyvatele. V důsledku toho vzniklo na
Blatech 64 stavebních parcel. Lokalita
se téměř zastavěla teprve několik let
zpátky, stejně jako prodlevy ve staré
zástavbě u hlavní silnice Olomouc
–Konice nebo na Lázince.
Ne každý má ovšem finanční prostředky na koupi nemovitosti či její
stavbu. V obci je podobně komplikovaná situace také u nájemního bydlení.
Přestože se bytů v Drahanovicích
nachází oproti některým podobně
velkým vesnicím poměrně hodně,
počty nedostačují. Důsledek výše
uvedených skutečností je poměrně
jasný, obec opouštějí mladé rodiny

s dětmi, které by zde rády zůstaly, ale
své bydlení nacházejí jinde. Jedná se o
nešťastné řešení, jelikož obec přichází
nejen o aktivní občany, ale také o příjem z daní. Za každého obyvatele, jenž
má v obci trvalý pobyt, totiž obec
Drahanovice do svého rozpočtu inkasuje ročně 13.141,-Kč. Nehledě na to,
že mladé rodiny s dětmi nám naplní
mateřské školky a základní školu, část
svých peněz také utratí za služby u
místních živnostníků.
Již předchozí vedení obce Drahanovice se problematikou bydlení zabývalo. Podařilo se připravit první fázi
výstavby nové lokality „Za kapličkou“
a rekonstrukci obecního domu č. p. 119
na sociální bydlení, které zdárně
dokončilo současné vedení. Poslední
stavební parcela Za kapličkou byla
prodaná v roce 2018. Prodej posledních parcel se neobešel bez problémů.
Tehdy ještě nebyl v regionu nedostatek
pozemků tak markantní a zájemci se
nacházeli obtížně. Jak již bylo řečeno,
situace se v posledních letech zásadně
změnila.
Rovněž současné vedení na budoucnost obce myslí. V Ludéřově se od
roku 2018 řeší nová lokalita „Újezd
pod rybníčkem“, která je součástí platného územního plánu obce. Její přípravu pro bydlení iniciovali přímo vlastníci pozemků, kteří obci Drahanovice
odprodali části svých pozemků pro
veřejné prostranství za 1,- Kč / m2.
V současnosti se projektují inženýrské
sítě – vodovod, dešťová kanalizace,
stoková kanalizace a plynovod.
Bohužel, v drahanovické lokalitě „Za
kapličkou“ se doposud nepodařilo najít
shodu s klíčovým vlastníkem pozemků, bez něhož nemůže být druhá fáze
ani zahájena. Bylo proto nutné najít
jinou alternativu. Ta vyšla podobně
jako v případě Ludéřova přímo od
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občanů. Na výběru nové lokality našli
shodu vlastníci pozemků v trati Kovárna na západním okraji Drahanovic při
cestě směrem na Konici. Lokalita
v tomto místě se jeví výhodnou také
pro obecní pozemky nacházející se
jižně od uvedené trati. Ty sice v územním plánu zastavitelné jsou, chybí
k nim ale příjezdová cesta. Tu bude
možné vést právě přes lokalitu v trati
Kovárna. Zasíťování nové čtvrti a
obecních parcel, které se mohou prodávat místním občanům, bude předcházet
řada administrativních úkonů včetně
změny územního plánu. Jedná se tedy
o běh na dlouhou trať.
Obec Drahanovice myslí také na
občany, kteří budou chtít v obci získat
bydlení v dohledné době. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 10. března 2022 prodej pozemku
č. 597/145 v lokalitě Za kapličkou
developerské společnosti Renemax. Ta
zde postaví bytový dům a byty bude
nabízet přednostně občanům Drahanovic.
Obec by mohla zajít ještě dál a na
sousedním obecním pozemku č.
597/146 v budoucnu vybudovat obecní
bytový dům. Uvedená parcela by
vzhledem ke své velikosti pojala bez
problémů i bytovku o dvaceti bytech.
Při současných cenách a úrocích by
Drahanovice hypotéku na takovou
stavbu splácely přibližně 14 let, a to
pouze z nájemného a ročního daňového výnosu z každého občana bydlícího
v novém bytovém domě. Nepočítám
dotace, o něž by obec mohla zažádat a
které v těchto případech bývají poměrně vysoké. Obecní rozpočet by taková
stavba nezatížila. Obec by získala své
bytové poměry pod kontrolu a jako
bonus nemovitost, již by mohla v případě nejzazší nouze rozprodat a získat
značné finanční prostředky.
Mgr. Roman Paulo
Zastupitel obce Drahanovice

Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice a jeho vliv na životní prostředí
Děkujeme tímto všem našim občanům, chatařům a chalupářům, kteří využili možnosti bezplatného odběru kompostérů pro potřeby domácího kompostování. Kompostéry
jsme v loňském roce pořídili v rámci 85% dotace ze SFŽP
v rámci projektu „Podpora domácího kompostování v obci
Drahanovice“. Ročně takto ve všech pěti místních částech
obce Drahanovice zkompostujeme na svých zahrádkách
celkem 567 tun bioodpadu, který by jinak musela odvážet a
likvidovat specializovaná firma. V dubnu a květnu 2022
zůstane odvoz biopopelnic ve stávajícím čtrnáctidenním
intervalu, od června 2022 budou biopopelnice vyváženy už
pouze 1x měsíčně. Kompostováním bioodpadu v domácnostech ušetříme nemalé finanční prostředky z obecního
rozpočtu za likvidaci bioodpadu, ochráníme životní prostředí a ještě získáme pro své zahrádky zadarmo kvalitní přírod-

ní hnojivo, což je v době neúměrně vzrůstajících nákladů na
pořízení umělých hnojiv pro pěstování zeleniny, květin,
okrasných dřevin a trávníků velice dobrá zpráva. I nadále
budou kromě biopopelnic na likvidaci bioodpadu nepřetržitě k dispozici velkoobjemové biokontejnery a to na vyhrazených místech v Drahanovicích u fotbalového hřiště a u
základny obecní údržby na rybníčku. Třetí velkoobjemový
biokontejner je umístěn v Ludéřově u bývalého kravína.
V letošním roce budeme žádat o dotaci ze SFŽP mimo jiné
též na další pořízení velkoobjemových biokontejnerů a to do
Střížova, na Lhotu pod Kosířem a do Kníniček.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice
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Černá věž
S jarem se opět otevírá naše kulturní památka Černá věž.
V letošním roce byla věž zpřístupněna návštěvníkům
hned v sobotu 2. dubna, bez jakýkoliv covidových opatření.
Po 20 letech se také zvyšuje vstupné za prohlídky:
dospělí 30,- Kč, důchodci a studenti 20,- Kč a děti od
šesti let zaplatí 10,- Kč.
Otevírací doba zůstává stejná, tj. duben a květen – soboty, neděle 10-12 a 13-17 hodin, od června do září bude
otevřeno o víkendech a také každou středu od 13 -17
hodin.
V galerii v nejvyšším patře věže pro Vás v průběhu roku
připravujeme různé výstavy, na které jste srdečně zváni:

První výstava potrvá do 19.6. 2022
Josef Franc-Krajina Moravského Toskánska
Josef Franc je dlouholetý člen Svazu českých fotografů
a dalších fotografických asociací, člen Českého klubu
cestovatelů a rakouského alpského svazu Alpenverein se
zálibou horské a krajinářské fotografie. Získal řadu
ocenění ve fotografických soutěžích doma i ve světě.
Výstava je prodejní. Cena fotografie je 500,- Kč,
s rámem 1.500,- Kč. Fotografie jsou ihned k odběru.
Další výstavy připravujeme.
První akcí v areálu pod Černou věží bude v pátek 29.
dubna od 17 hodin Slet čarodějnic. Pro děti budou přichystané různé soutěže a písničky, opékání špekáčků.
Jednou z dalších akcí bude již tradiční Pohádková věž a
ves, která se uskuteční v sobotu 21. května. Kdo by měl
zájem se akce zúčastnit jako pohádková postava, může
napsat na e-mail info@cernavez.cz.
Dále připravujeme Den matek na neděli 15. května a od
pátku 22. července do neděle 24. července budou probíhat u Černé věže, Galerie U Kalicha a na hřišti TJ Sokola
oslavy výročí 700 let obce Drahanovice.
Lucie Lichnovská

Koupím starší
nemovitost
na chalupu.
Dohoda jistá.
739 940 808

Hledám ke koupi
chatu nebo zahradu
v blízkosti lesa.
Děkuji
731 078 958

Nabídněte –
koupím dům
se zahradou
do 7 mil. Kč.
605 541 452
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Akce SPOZ
20. 2. 2022 - vítání občánků
Martin Vachutka

- Drahanovice

Matouš Marek

- Ludéřov

Ema Dostálová

- Střížov

Matěj Sklenák

- Ludéřov

Vojtěch Marcalík - Drahanovice
Stanislav Kudela - Drahanovice

12.3.2022- zlatá svatba
manželé Frýbovi
Stanislava a Miroslav, Střížov

12. 3. 2022- slavnostní obřad - 50 let založení SPOZ /1972 – 2022/
setkání členek SPOZ /zasloužilých i současných/ a fotografů slavnostních obřadů
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY
S přicházejícím jarem Vám přinášíme nejnovější informace o tom, co se
v naší škole událo a co nového se připravuje. Na podzim jsme navštívili
Pevnost poznání v Olomouci a Ekologické centrum Iris v Prostějově.
V prosinci jsme si všichni jako každoročně zazpívali koledy na schodech u
vánočního stromečku a zúčastnili jsme
se vánočního programu na zámku v
Náměšti na Hané.
Na první výlet v roce 2022 jsme se
vydali do olomoucké galerie Telegraph, kde jsme viděli výstavu neonových světel. Vždy se moc těšíme na
hudební skupinu Marbo, která za námi
zavítala i letos. Na začátku března
proběhlo třídní a školní kolo recitační
soutěže. Ve druhé třídě se hlasovalo o
nejlepší návrh kelímku od jogurtu.
Také se nám líbilo Pískování a Korálkování pod vedením zkušené profesionálky. Naše škola se zapojila do celo-

Pískování a korálkování nás moc bavilo
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státní soutěže s názvem Matematický
klokan. Cílem této soutěže bylo zjistit,
jak jsou na tom žáci s logickým myšlením. Logické úlohy si vyzkoušeli i naši
prvňáčci. Pár týdnů zpět byly ve 4. a 5.
třídě instalovány nové interaktivní
tabule, které budou žáci využívat např.
na prezentace do vlastivědy nebo na
hry do matematiky a českého jazyka.
Do počítačové učebny jsme dostali
nové notebooky a tablety.
Na Velikonoce jsme zdobili vajíčka
a věšeli je na strom před školou v rámci
celorepublikové výzvy. V dubnu jsme
se zapojili do Jarní výzvy a budeme si
počítat, kolik jsme ušli kilometrů. Děti
ze školní družiny čeká noc ve škole

plná her a dobrodružství. 15. května
budeme vystupovat u Černé věže ke
Dni matek s pásmem „Letem světem“
společně s dětmi z mateřských škol. Ve
výtvarné výchově připravujeme malbu, kterou vystavíme na oslavách 700.
výročí založení obce Drahanovice. Na
Den dětí poběžíme orientační závod.
Koncem školního roku půjdeme do
přírody opékat špekáčky, uspořádáme
cyklosoutěž a cyklovýlet. Poslední
akcí tohoto školního roku bude atletický trojboj.
V naší škole se nenudíme, o zábavu a
pohyb máme postaráno!
Kačka V., Kája H., Maty T., Nela N.,
Kristýna K. – žáci 5. třídy

Vyznamenaní účastníci recitační soutěže

Jak pokračuje řešení komplexních pozemkových úprav v naší obci
V přímé návaznosti na informace,
které jsem k průběhu Komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov a
v k.ú. Lhota pod Kosířem popsal v loňském srpnovém zpravodaji, proběhlo
dne 3. září 2021 první společné jednání
Sboru zástupců KoPÚ v k.ú. Lhota pod
Kosířem, které se konalo v kulturním
domě ve Lhotě pod Kosířem za dodržení platných koronavirových opatření.
Sbor zástupců mne opět jako v případě
KoPÚ v k.ú. Ludéřov navrhl a zvolil
svým předsedou, který plně odpovídá
za koordinaci řešení přípravy pozemkových úprav v k.ú. Lhota pod Kosířem a úzkou spolupráci při jejich
řešení se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem
pro Olomoucký kraj, Pobočkou Olomouc a projektanty, řešícími společná
zařízení. Druhé jednání Sboru zástupců v k.ú. Lhota pod Kosířem se konalo
13. prosince 2021 opět za dodržení
platných koronavirových opatření a
řešilo návrh plánu společných zařízení
v rámci výše uvedených skutečností.

Podobně dne 12. ledna 2022 byl v KD
Ludéřov řešen plán společných zařízení na již 5. jednání Sboru zástupců
KoPÚ v k.ú. Ludéřov. Chci tímto poděkovat všem členům obou Sborů zástupců pro pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov a v k.ú. Lhota pod Kosířem za
jejich účast na jednáních a za věcné
připomínky, které přispěly k těm nejlepším návrhům řešení, jejichž cílem je
maximálně zadržet vodu v krajině,
ochránit především ornou půdu před
působením vodní a větrné eroze a vybudovat síť cest pro zpřístupnění pozemků, které v obou zpracovávaných komplexních pozemkových úpravách na
sebe přímo navazují. Při jednáních
jsme využívali dobové mapy z roku
1833, které nám leccos napověděly o
úctě našich předků k půdě a její protierozní ochraně.
Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Olomouc pokračoval v probíhajících komplexních pozemkových
úpravách v k.ú Ludéřov a v k.ú. Lhota

pod Kosířem v dohledání potomků
zemřelých vlastníků pozemků a pověřil Obec Drahanovice opatrovníkem
předpokládaným dědicům zemřelých
vlastníků, které se zatím nepodařilo
dohledat. V k.ú. Ludéřov se jedná
celkem o pozemky 11 zemřelých vlastníků (z nichž jeden vlastník zemřel již
před 70 lety) a pozemky 18 vlastníků
neznámých, nebo těch, kterým se nepodařilo doručit korespondenci. V k.ú.
Lhota pod Kosířem byla obec Drahanovice ustanovena opatrovníkem předpokládaným dědicům po celkem jednom zemřelém vlastníku. Pokud se
potomky vlastníků do konce zpracování KoPÚ v jednotlivých katastrech
nepodaří dohledat, případně zjistit
identifikaci vlastníků, pozemky získá
stát a bezplatně je převede na Obec
Drahanovice.
V rámci obou pozemkových úprav
byly projektanty zpracovány soupisy
nároků všech vlastníků pozemků, kteří
mají své pozemky v obvodu pozemkových úprav. Výpočet ceny pozemků
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proběhl dle provedené aktualizace
bonitace půdy (BPEJ). Ceny pozemků
jsou stanoveny především dle zákona
č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. a slouží pouze pro potřeby jednotlivé komplexní pozemkové úpravy. Není to
cena tržní, za kterou se pozemky kupují a prodávají. Cílem ocenění pozemků
je to, aby každý vlastník půdy po
dokončení pozemkových úprav měl
své nově tvarované pozemky, navazující na společná zařízení (cesty, protierozní a protipovodňová opatření, a.j.)
ve vypočtené ceně před pozemkovou
úpravou. Jinými slovy – aby vlastník
málo úrodného, kamenitého pole neobdržel úrodnou černozem a opačně. S
vlastníky pozemků se konala ve věci
nároků pozemkových úprav konzultační jednání v kulturních domech. Pro
KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem dne
26.10.2021 a pro KoPÚ v k.ú. Ludéřov
dne 24.11.2021. Na jednáních byli
přítomni projektanti, kteří vlastníkům
odpověděli na otázky v případě jejich
požadavků a seznámili vlastníky
s navrženými společnými zařízeními
v krajině. Na základě nároků vlastníků
byly dopracovány plány společných
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zařízení pro obě komplexní pozemkové úpravy. Po připomínkování dotčených orgánů budou připraveny ke
schválení na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce Drahanovice.
V rámci probíhajících komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Drahanovice vyhlásil Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc výběrové řízení na zpracovatele KoPÚ
v k.ú. Drahanovice. Vítězem se stala
olomoucká firma GEOCENTRUM,
spol. s r.o., projekční a geodetická
kancelář. Smlouva byla podepsána
koncem září 2021. Vlastníky pozemků
v k.ú. Drahanovice a občany Drahanovic mohu potěšit tím, že se jedná o
jednu z nejlepších firem v rámci celé
ČR, které se zpracováním komplexních pozemkových úprav zabývají a
mají s touto problematikou dlouholeté
zkušenosti. Úvodní jednání s vlastníky
pozemků v rámci KoPÚ v k.ú. Drahanovice se uskuteční v KD Ludéřov ve
čtvrtek 28. dubna 2022. V současné
době je provedeno vytyčení vnějších a
vnitřních obvodů komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice, na přelomu května a června 2022 budou
probíhat šetření obvodů za účasti
pozvaných vlastníků pozemků. Státní

pozemkový úřad, Odbor půdní služby,
Oddělení půdní služby Brno bude od
dubna do listopadu letošního roku
provádět v k.ú. Drahanovice aktualizaci bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), které jsou
nezbytné pro další postup řešení KoPÚ
v k.ú. Drahanovice.
V návaznosti na můj loňský srpnový
článek o pozemkových úpravách
v obecním zpravodaji připomínám
všem občanům a vlastníkům pozemků,
že zájem obce Drahanovice o odkup
orné půdy pro potřeby společných
zařízení po dokončení komplexních
pozemkových úprav ve všech třech
našich katastrech ( k.ú. Ludéřov, k.ú.
Lhota pod Kosířem a k.ú. Drahanovice) i nadále trvá. Ornou půdu
vykupujeme v krajině za 28,-Kč/m2
(280.000,-Kč/ ha), tržní cenu odkupu
lze domluvit se Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj, Pobočkou
Olomouc. V případě zájmu mne prosím kontaktujte. Za váš kladný přístup
k řešení společných problémů v naší
krásné krajině vám předem děkuji.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Střípky z dějin obce Drahanovice v letech 1848–1914 – 2. část
Hospodářské a sociální poměry
Jak již bylo řečeno, život drahanovických usedlíků se po
roce 1848 zásadně změnil. Zatímco robota byla zrušena bez
náhrady, vrchnost musela být odškodněna za některé platy.
Postupovalo se následovně. Na každém panství byl učiněn
odhad povinností poddaných k majiteli panství. Z výsledné
částky se odečetla jedna třetina na administrativní náklad.
Drahanovice sice byly integrální součástí panství Čechy
pod Kosířem, avšak pro mnohé účely a statistiky se nadále
uváděly samostatně, podobně jako například Krakovec.
Vyvazovací hodnotu panství Drahanovice (tvořeného vedle
vlastní vesnice také třemi usedlostmi ve Vojnicích) se mi
zjistit nepodařilo. Jistě však byla nižší než na vlastním
panství Čechy pod Kosířem (bez Drahanovic a Krakovce),
jež čítala 26 085 zlatých. Statek Krakovec pak byl oceněn
sumou 18 890. Polovinu vyměřených částek vrchnosti
zaplatilo Moravské markrabství, druhou bývalí poddaní.
Jednalo se pochopitelně o nepříjemné zatížení místních
usedlíků na řadu let. Získali tím ale naopak plnou moc nad
svými majetky a mohli s nimi nakládat dle svého uvážení.
To se projevilo postupným dělením některých usedlostí a
rozprodáváním pozemků, takže půdu získávali i domkaři.
Zásadním impulsem pro rozvoj hospodářských a sociálních poměrů v obci byl vznik místního cukrovaru v roce
1861. Ten nejen že nabízel odbytiště cukrové řepy pro rolníky z širšího okolí, ale rovněž zaměstnával nemalé počty
bezzemků, kteří zde nacházeli „dobrý výdělek a existenční
zaopatření“. Potřeba obyvatel opustit obec kvůli práci a
odstěhovat se do města pak jistě nebyla natolik silná jako
v některých jiných obcích. Ba právě naopak, do Drahanovic
se za cukrovarem stěhovali nejen kvalifikovaní řemeslníci a

dělníci ale rovněž také úředníci – inteligence. Zatímco
v roce 1869 měla obec 661 obyvatel, v roce 1910 to již bylo
870. Drahanovice se rozšiřovaly podél okresní cesty
Olomouc–Konice od hospody č. 91 směrem na Ludéřov/Střížov a ve čtvrti zvané Chaloupky, kde byly domy
stavěny jen na západní straně podél uličky. Kvůli potřebě
stavebních parcel obec roku 1911 občanům rozprodala
pozemky č. 305/1 a 306 v místní části zvané na Horce (naproti pomníku padlých).
Do Drahanovic se díky cukrovaru dostalo také několik
Němců. Jejich počty však nepřesáhly desítky, což nemohlo
narušit ryze český charakter obce. Cukrovar musel situaci
s ubytováním svých přespolních zaměstnanců řešit.
Cukrovarní správa proto odkoupila tři usedlosti v severní
části obce, které dala zbourat a na jejich místě vznikly tři
bytové domy (dnes č. 2, 3, 4).
Přítomnost významného podniku přinášela do Drahanovic pokrok. Cukrovar k sobě potřeboval dopravit cukrovou řepu z širšího okolí a nejmodernějším dopravním prostředkem té doby byla železnice. V roce 1881 byly
Drahanovice napojeny na státní dráhu Olomouc– Čelechovice, první vlak tudy projel prvního května 1882. V obci
bylo postaveno nádraží a osazeno drážními zaměstnanci
v čele se zřízencem, jenž se zařadil mezi místní inteligenci.
Ne všemi obcemi vedla dráha. Velkou výhodou Drahanovic
v tomto ohledu je jejich poloha. Křižovatka na Nové platí od
nejstarších dob za spojnici cest Olomouc–Konice a
Litovel–Prostějov. Všechna čtyři města jsou z této křižovatky v dosahu přibližně 13–16 km. I z toho důvodu na Nové
vznikla kontrolní váha pro rolníky dopravující řepu na koňských povozech.
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Opravovány byly cesty v obci. Okresní cesta vedoucí od
Černé věže jihozápadním směrem (kolem dnešního čísla
119 směrem na Čechy pod Kosířem) byla postavena v roce
1898. Někdy v letech 1911–1912 byla cesta před cukrovarem (od železnice až po dnešní č. 91) vydlážděna žulovými
kostkami. Před vypuknutím první světové války se pak
počalo s přípravou cesty do Kníniček. S jejím vybudováním
však obecní výbor Drahanovic původně nesouhlasil. Obával
se totiž zhoršení záplav v obci, navíc neuznal potřebu takové cesty pro Drahanovice. Nutné je doplnit, že obce se na
stavbách silnic finančně podílely, takže důsledné zvážení
takové stavby mělo své opodstatnění. Obec Kníničky naopak navrhovala, aby nová silnice vedla tzv. Luhovou
stezkou, tedy podél potoka Zlatá stružka.
Spojení s okolním světem výrazně ulehčoval také poštovní a telefonní úřad (před první světovou válkou patrně na č.
73). Drahanovičtí si mohli s povolením účetního zavolat
rovněž z cukrovaru. Bezpečnost zajišťovala místní četnická
stanice se třemi muži. Ta se zmiňuje v organizaci četnictva
již v roce 1874. Obvod četnické stanice se měnil. Ještě
v roce 1921 obsahoval sousední obce včetně Náměště na
Hané. Na zajištění klidu a pořádku ve vsi se nadále podílela
obec prostřednictvím obecního strážníka. Tato funkce byla
spojena s vykonáváním služby ponocného a obecního posla.
Farář tohoto obecního zaměstnance za úplatu využíval rovněž pro „měchošlapství a hrobařství“. V roce 1898 vykonával službu obecního strážníka a posla Josef Fiala za 70 zlatých ročního platu.
Rovněž poštovní úředníci se v té době počítali k inteligenci stejně jako učitelé místní národní školy, farář, úředníci cukrovaru a úředníci dráhy. Většina obyvatel však patřila
ke stavu rolníků, živnostníků, řemeslníků či obchodníků.
Rozvoji jejich aktivit přispívala nejen přítomnost cukrovaru
a dobrá poloha Drahanovic, ale také jejich velikost a jistá
střediskovost jakožto sídla farního a školního obvodu.
Můžeme říct, že obec byla před první světovou válkou, co se
týče služeb, téměř soběstačná. Chyběl zde pouze lékař,
který, jak již víme, sídlil v blízké Náměšti a na jehož činnost
obec přispívala. Z peněžních ústavů v Drahanovicích fungovala kontribučenská záložna. Ta sídlila na čísle 42, které
patřilo dříve obci a do té doby plnilo svoji funkci jakožto
obecní sýpka, následně jako obecní hostinec. Později (někdy v 70. a 80. letech) byl dům prodán a na jeho místě vznikla právě uvedená záložna.
Jistou známkou pokroku bylo také zakoupení první ruční
mlátičky, již si pořídil otec kronikáře Metoděje Koudelky
někdy v letech 1877–1878. O čtyři léta později si pokrokový
hospodář zakoupil novou žentourovou mlátičku na mlácení
obilí od firmy Kokora z Přerova, na což se chodili sousedé
dívat.
Výše naznačený rozvoj obce byl umožněn mimo jiné také
mírovými podmínkami. Jediným konfliktem monarchie
v období let 1848–1914, při kterém vstoupilo nepřátelské
vojsko na území Moravy, byla prusko-rakouská válka v roce
1866. Velmoci se v ní utkaly o převahu v Německém spolku.
Jak se drahanovičtí usedlíci vyrovnali s průchody vojsk,
nevíme. Je pouze jasné, že se zde rozšířila, jinak se v kraji
periodicky opakující, epidemie cholery, která v Drahanovicích od srpna do října roku 1866 zkosila celkem 50 lidí
(celkem jich v uvedeném roce zemřelo 68). Pro srovnání
v sousední Náměšti zemřelo na choleru od června do prosince 52 lidí, v Biskupství 31 osob a jeden člověk skonal na
Nových Dvorech.
Dá se předpokládat, že obyvatelům Drahanovic se nevyhnulo ani rekvírování v podobě, kterou známe z některých
blízkých vesnic. Drahanovičtí rolníci museli snad, podobně
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jako Těšetičtí, vozit palisády do Olomouce, kde se rakouská
posádka připravovala na obranu před nepřítelem. Zdali byly
v okolí Drahanovic svedeny podobné boje jako u Těšetic,
nevíme. Rozsah rekvizic za období od 14. do 28. července
1866 pouze z majetku tamní obce činil 34 pecnů chleba, 25
měřic ovsa, 26 liber sádla, tři libry másla, čtyři centy sena,
osm věder piva, půl vědra kořalky a tvarůžky. Těšetickému
faráři pak byly zabaveny čtyři měřice ovsa a 12 mázů vína.
Nelze ani s jistotou říct, zda byli v Drahanovicích ubytováni
vojáci jako tomu bylo v sousední Náměšti na Hané, kde na
Horním zámku sídlilo rakouské vojenské velitelství. Po
porážce císařských vojsk Rakušané z městečka odtáhli. Dne
12. července se v Náměšti objevila hlídka pruských husarů a
poté co zabavila dva kusy dobytka, chleba a několik sudů
piva, odtáhla právě do Drahanovic.
Od roku 1866 až po vypuknutí první světové války se na
Moravě neválčilo. To ovšem neznamenalo, že by se v Drahanovicích nekonaly odvody do armády. Jak již bylo řečeno,
vedení obce muselo pro tyto účely najímat odvodovnu.
Pamatovalo ovšem také na odvedence. V roce 1892 dostalo
22 rekrutů po 50 krejcarech a 6 odvedených po jednom
zlatém.
Školství
Drahanovické děti ve sledovaném období navštěvovaly
národní školu, jejíž budova již stála na současném místě
(č. 44). Stará budova doznala zásadní změny teprve na
začátku 20. století. Do té doby byla jak zvenku, tak zevnitř
„ošumělá a sešlá“. Jak uvádí školní kronikář: „Stalo se, že
okna i s rámy vypadávala ze zdí, komíny dvakrát se zřítily ze
střechy a ohrožovaly zdraví i život školních dětí.“ Rovněž
omítka ze zdí opadávala. Kamna v učírnách vypouštěla kouř
takovým způsobem, že nebylo možné dále vyučovat.
Problémů bylo více. Dle školního kronikáře (nejspíše jím
byl tehdejší řídící učitel a správce školy Josef Dvořák) za
špatný stav školní budovy mohl tehdejší starosta Antonín
Fritscher, předseda místní školní rady a sám bývalý nadučitel v jedné osobě. Ten měl mít ke škole a jejím zaměstnancům vyloženě averzi. Jeho nevraživost vyvrcholila před
Vánocemi roku 1907, kdy byla politickými úřady na
Moravě nařízena tzv. všeobecná prohlídka, což Antonínu
Fritscherovi posloužilo jako záminka. Vnikl do školní budovy a nešetrným způsobem vzbudil správce školy nadučitele
Josefa Dvořáka a jeho rodinu. Prohlídku starosta opakoval o
týden později. Antonín Fritscher patrně nebyl příznivcem
sociálně demokratického směru, který měl na zdejší škole
oporu.
Někteří členové místní školní rady podali z důvodu špatného stavu budovy podnět na vyšší místa. K vyšetření havarijního stavu v březnu roku 1908 dorazila komise v čele
s předsedou okresní školní rady baronem Gastheimbem a
inženýrem c. k. okresního hejtmanství N. Krausem.
Drahanovické obci bylo nařízeno provést důkladnou opravu
školní budovy. Jednalo se zejména o novou omítku, natření
oken, nové dveře, vydláždění chodby, úpravu plotu a na
jižní straně jeho rozšíření, opravu záchodů, pořízení nových
kamen, výměnu některého vybavení a tak dále. Tato oprava
byla provedena o prázdninách roku 1908 v hodnotě 4 087 K
48 h. Budova školy byla v témže roce rovněž zvýšena
o patro.
Ještě před šetřením stavu budovy rezignoval Antonín
Fritscher na všechny své funkce. Jak uvádí obecní kronikář,
donutilo ho k tomu zanedbávání jeho povinností a soudní
spor, v němž musel čelit zodpovědnosti za urážky učitelského sboru při výše uvedené prohlídce a členů místní školní
rady. Školní kronikář rovněž uvedl, že na dosavadním
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starostovi bylo vidět „někdy až výstřední chování“, čehož si
začala všímat také jeho rodina a ta jej měla v březnu 1908
dopravit do ústavu ve Šternberku.
Školní rok v té době býval zahájen i zakončen Bohoslužbami. Děti chodily ke zpovědi a na svaté přijímání,
každoročně se konaly zkoušky z náboženství a oslavovaly
se jmeniny či narozeniny panovníka Františka Josefa I. nebo
jeho ženy. Koncem 19. století navštěvovalo drahanovickou
národní školu přes 300 žáků nejen z Drahanovic ale také
z obcí Ludéřov (včetně osady Střížova) a Kníničky (včetně
osady Lhoty pod Kosířem). Škola se zmiňuje jako čtyřtřídní. V roce 1902 došlo k rozdělení čtvrté třídy na dvě. Mít 111
žáků v jedné třídě totiž bylo nemyslitelné. V případě výpadků učitele (záskok na jiné škole, nemoc) byly třídy dočasně
spojovány. Učitelé rotovali podle toho, kam byli přeloženi.
Například ve školním roce 1903/1904 působilo na škole
vedle nadučitele (správce školy, dnes bychom řekli ředitele)
a čtyř učitelů také dva podučitelé a industriální učitelka
vyučující ruční práce.
Velkým ulehčením pedagogickému sboru bylo vyškolení
Ludéřova a vznik tamní prozatím jednotřídní školy. K jeho
schválení c. k. okresní školním výborem došlo dne 7. září
1908. Koncem školního roku 1909/1910 byla dokončena
budova nové školy v Ludéřově. Na počtu tříd školy
v Drahanovicích se nic nezměnilo. Zůstávaly zde 4 třídy,
přičemž druhá třída se rozdělila na 2a a 2b z důvodu stále
vysokého počtu dětí. V Ludéřově bylo zapsáno celkem 72

O dobrovolných
hasičích obce
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s činností všech
sborů dobrovolných hasičů obce od
léta v roce 2021 a připravovaných
akcích pro rok 2022. Bohužel s ohledem na situaci kolem Covid–19 a opatřením s ním souvisejícím se nemohly
pořádat v minulém období kulturní
akce, na které jste jako občané byli
z minulosti zvyklí a také se nemohly
konat ani výroční valné hromady jednotlivých sborů, kdy tyto probíhají až
v současné době.
A nyní již k činnosti jednotlivých sborů
naší obce.
Činnost SDH Drahanovice
Vzhledem k tomu, že se nemohly
pořádat kulturní a sportovní akce,
první kulturní akcí tak bylo pořádání
dětského dne s ukázkou a vybavení
nové techniky – TATRY 815 v neděli
dne 4.7.2021. Pro děti byla připravena
skluzavka v podobě hasičského vozidla, dále různé soutěže a také na závěr
pěna. Pro všechny návštěvníky bylo
připraveno bohaté občerstvení. Odpoledne se vydařilo včetně počasí a
návštěvníci odcházeli spokojeni z příjemně stráveného odpoledne.
Dne 9.7.2021 proběhl celostátní
sjezd SHČMS v Brně, kterého se účastnil starosta SDH Drahanovice Mgr.
Alois Švancara, kde byl zvolen nový
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žáků. Je nutno doplnit, že žáci ze Střížova pokračovali
v docházce na drahanovickou školu. Došlo tedy k vyškolení
žáků z Ludéřova.
Před vyškolením Ludéřova bylo ve školním roce
1909/1910 do drahanovické školy zapsáno 150 dětí z Drahanovic, 15 z Kníniček, 54 ze Lhoty, 70 z Ludéřova a 64 ze
Střížova, dohromady tedy 353 dětí. Do drahanovické školy
jich ve skutečnosti chodilo 341. Ze zbylých 12 žáků tři školu
kvůli nemoci nenavštěvovali. Dva byli vyučováni doma, pět
jich docházelo na vyšší školu a dva žáci navštěvovali jinou
obecnou školu.
Z osazení školy v Ludéřově měl mimořádnou radost
drahanovický farář Metoděj Pryč. Dle jeho slov byl tamní
učitel Josef Dubový (ve školním roce 1917/1918 odešel na
místo řídícího učitele v Náměšti) poctivý křesťan a upřímný
člověk s konzervativní pověstí. Tedy ideální učitel. Na jeho
osobu si farář nepochybně nemusel stěžovat jako na drahanovické učitele.
V tomto období byla také očividně započata tradice školních výletů. Jeden z prvních proběhl dne 25. června 1913,
kdy žáci 3. a 4. třídy spolu s třídními učiteli vyrazili do
Mladečských jeskyní. Vezli se na žebřinových vozech
zapůjčených rolníky Aloisem Müllerem, Josefem Mlčochem a Antonínem Kopeckým, rolníky vesměs z Kníniček.
Mgr. Roman Paulo
Zastupitel Obce Drahanovice

starosta sdružení včetně celého vedení
a byly stanoveny úkoly na další období
. V srpnu se účastnila delegace SDH
Drahanovice žehnání nového automobilu pro zásahovou jednotku SDH
Střížov.
V sobotu 4.9.2021 v areálu u Černé
věže byl společně s hudební skupinou
PRYOR uskutečněn charitativní
"Roska fest", kdy se podařilo získat
celkem 32 000,- Kč a tyto finanční
prostředky byly pak předány i za přítomnosti starosty obce Tomáše Krönera organizaci ROSKA pro pacienty
s roztroušenou sklerózou.

Pravidelně se scházeli i mladí hasiči, kdy v současné době jsou 2 družstva
– jedno mladších a jedno starších. Za
nepříznivého počasí jezdili mladí hasiči trénovat do sokolovny v Náměšti na
Hané. Na závěr sezony pak proběhlo
tradiční grilování pro členy SDH.
V lednu 2022 pak proběhla výroční
valná hromada, ale s omezením na
zbrojnici, kdy byl zhodnocen rok 2021
a naplánovány akce pro letošní rok
2022. Na sobotu 23.4.2022 je naplánován sběr kovového šrotu po obci.
Nejbližší kulturní akcí by mělo být
v sobotu 30.4.2022 stavění májky

Předání finančního daru organizaci ROSKA
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v areálu Galerie u Kalicha a v sobotu
28.5.2022 pak kácení májky. Opětovně
budou připraveny tradiční bramboráky
a další občerstvení. V červnu pak společně se skupinou PRYOR připravujeme další ročník ROSKA FESTU, který
by měl proběhnout v sobotu 25.6.2022
na hřišti TJ Sokola Drahanovice.
Bohužel činnost hasičů je spojena i
s nepříjemnými událostmi, kdy jednotka zasahovala hned 1.1.2022 při požáru kontejneru ve Lhotě pod Kosířem a
2.1.2022 při hoření kontejneru v Drahanovicích na Rybníčku. V březnu pak
byla jednotka povolána k požáru v obci
Laškov.
Činnost SDH Ludéřov
Závěr roku 2021 byl pro ludéřovské
hasiče poměrně hektickým. Bylo nutné
dokončit rekonstrukci hasičské klubovny a také byli na poslední chvíli
nuceni zrušit tradiční Rozsvícení
Vánočního stromu. I přesto členové
nazdobili klubovnu a zbrojnici a ve
spolupráci s obcí a JSDH se podařilo
rozvést balíčky pro děti z Ludéřova a
Kníniček. Začátek roku 2022 ale také
akcím nepřál - lednový hasičský ples
za koronavirových opatření nemohl
proběhnout a Výroční valná hromada
se uskuteční 22.4. Zde bude sbor hodnotit uplynulé “covidové” roky 2020 a
2021.
Družstvo mladých hasičů se od
ledna pravidelně schází každý druhý
pátek. Děti zdokonalují svoji fyzičku
v prostorách tělocvičny ZŠ Drahanovice, kterou jim vedení ZŠ poskytuje
bezplatně - velké díky! Sportovní družstvo mužů také od ledna připravuje a
schází se každou neděli. V letošním
roce se k A týmu mužů přidá i B tým tvz. “Farma”. Ta je složena z dorostenců a v letošním roce tyto odrostlé
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mladé naděje čeká křest na prvních
závodech v rámci Oslavy sv. Floriána
dne 7.5.2022 v Ludéřově. 2.4.2022 se
obě družstva zúčastnila společného
soustředění v Třeštině, kde členové
družstev prověřili své fyzické síly po
zimní přípravě. Čekal je dvoufázový
trénink a poté i relax v bazénu.
Jarní brigáda 26.3. byla zaměřena
na úklid areálu ve Vale a montáž laviček. Přitom se konala tradiční hasičská
zabíjačka, takže o dobré občerstvení
nebyla nouze.
V pátek 8. dubna sbor uspořádal
úklidovou akci „Ukliďme Česko“ v okolí Ludéřova. Den nato v sobotu 9.
dubna proběhl sběr železného šrotu
v Ludéřově.
Co se týče plánovaných akcí - 7.
května se uskuteční již zmíněná tradiční “Oslava svátku sv. Floriána” v Ludéřově. Nebude chybět průvod obcí,
celodenní program pro veřejnost, nebo
známé hasičské soutěže. Akce bude
zakončena taneční zábavou v areálu Ve
Vale s kapelou ROXY. Další akcí bude
30.7. známý LUDRA CUP v Drahanovicích. Tato noční soutěž bude opět
zařazena do seriálu Olomoucké noční
ligy. Stěžejní akcí ludéřovských hasičů
v letošním roce, pak bude dne 3.9.
Oslava 130 let založení SDH Ludéřov.
V rámci této akce čeká návštěvníky
bohatý kulturní program v čele s kapelou KAREL GOTT REVIVAL. Připraveny budou ale i ukázky práce hasičů,
ohňová show, atrakce pro děti a další.
Činnost SDH Střížov
V srpnu uspořádali hasiči ve Střížově největší akci ze svého plánu, kdy
proběhlo slavnostní svěcení nového
hasičského auta sboru. Celá akce byla
velmi dobře připravena po všech stránkách a pokračovala zajímavým progra-
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mem pro děti a dospělé. Slavnost byla
zahájena průvodem, který vykročil po
ukončení svěcení nově rekonstruované
sochy sv. Jana Nepomuckého směrem
ke kapličce. Početný průvod vedlo
nové auto, v jehož čele byly neseny
prapory SDH Střížov, Ludéřov, Drahanovice, Lhota pod Kosířem a Náměšť
na Hané. Do pochodu hrála dechovka,
která pak ještě hrála pro své fanoušky
v areálu za KD.
Po vysvěcení auta se průvod přesunul za KD, kde promluvil bratr místostarosta obce Drahanovice Ing. Pavel
Navrátil. Starosta sboru zahájil program a děti se mohly vrhnout na kolotoč, skákací hrady a zapojit se do
mnoha soutěží. Ty pro ně připravil
stálý spolupracovník a v tomto nepřekonatelný, bratr Ladislav Mariánek.
Mnohé návštěvníky velmi zaujaly
ukázky drezury a zásahů psovodů PČR
a velmi akční vystoupení zásahové
jednotky PČR. Pro návštěvníky byl
připraven pestrý catering a důsledně
zajištěn pitný režim. Počasí přálo po
celý den a všichni si užívali příjemnou
atmosféru až do pozdních nočních
hodin, kdy si zatančili s kapelou
Quercus.
Bohužel rozsvícení vánočního stromu muselo být vzhledem k opatřením
v souvislosti s koronavirem zrušeno.
V lednu pak proběhla výroční valná
hromada, kterou vedl dnes již bývalý
starosta SDH ing. František Faltýnek,
protože hasiči SDH Střížov si od letošního roku zvolili starostu nového a tím
je Josef Vlach.
V sobotu 5.3.2022 pak hasiči ze Střížova uspořádali tradiční ples u příležitosti svátku žen – MDŽ v kulturním
domě ve Střížově. Tento ples se vyvedl
a byl bohatě navštíven.
Činnost SDH Lhota pod Kosířem
Také činnost hasičů na Lhotě pod
Kosířem byla ovlivněna opatřeními
v souvislosti s koronavirem. Pro letošní rok chystají na dny 27. – 29. května
2022 hodový víkend, na který bude
připraveno bohaté občerstvení, proběhnou i různé soutěže pro děti. Také
připravují tradiční sběr kovového
šrotu.
Na závěr bychom rádi poděkovali
Obci Drahanovice za poskytnutí dotace z programu podpory spolků, která
bude použita na realizaci akcí jednotlivých SDH, vybavení pro mladé hasiče
a dále na vybavení hasičských kluboven a zázemí v hasičských zbrojnicích.

Soustředění sportovních družstev SDH Ludéřov v Třeštíně - 2.4.2022

Mgr. Alois Švancara
Starosta okrsku Pod Kosířem
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Vážení spoluobčané, dovolte mi abych opět shrnul
záslužnou činnost našich “mokrých” dobrovolných hasičů,
a to od vydání posledního zpravodaje - tedy od prosince až
do března. Než přejdeme k činnostem jednotlivých jednotek, tak bych si dovolil shrnout aktuální situaci. Současné
jarní měsíce jsou pro nás příjemné, jelikož COVID (alespoň
podle současného stavu) “odjel na dovolenou” a my si tak
můžeme užívat čerstvého vzduchu bez respirátorů.
Doufejme že tomu tak bude i nadále. Bohužel z druhé strany
na nás dopadají důsledky války na Ukrajině, kterým i hasiči
a celý aparát krizového řízení v ČR čelí. Řeč je o vlně
Ukrajinských občanů, prchajících z válkou zbídačené země.
I z tohoto důvodu byly zcela poprvé aktivovány jednotky
sborů dobrovolných hasičů kategorie V, předurčené pro
činnost v rámci úkolů ochrany obyvatelstva. V naší obci to
jsou JSDH Drahanovice a JSDH Ludéřov. Velitelé byli osloveni a členové nyní drží pohotovost. V případě potřeby pak
vyjíždí s dopravními automobily do KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) v Olomouci a odtud zajišťují převoz Ukrajinských uprchlíků do ubytoven v rámci
celého Olomouckého kraje. Jak je vidno, nežijeme v lehké
době a hasiči tak musí být připraveni čelit různým výzvám,
které byly dosud pouze součástí krizových plánů.
Nyní ke společným činnostem všech JSDH (Drahanovice, Ludéřov, Střížov) v období prosinec 2021-březen 2022.
Ještě ke konci loňského roku stihli členové všech JSDH ve
spolupráci s členy SDH rozvést Mikulášskou nadílku dětem
do 15 let. Opět určitá malá náplast na advent v době koronaviru. Na přelomu roku čekala velitele JSDH inventarizace
na hasičských zbrojnicích. Všichni splnili s výsledkem “bez
závad”. V sobotu 5. března 2022 proběhlo v KD Ludéřov
školení řidičů-referentů. Toto školení bylo určeno řidičům
vozidel JSDH a zúčastnění byli odborně proškoleni lektorem autoškoly p. Svozilem. Nyní tak mohou řídit vozidla
v majetku obce.

a jejich zodpovědnost za členy JSDH. V neposlední řadě
pak určitá jistota, že obecní finance putující na činnost zásahových jednotek jsou účelně využívány a majetek obce je
v dobrých rukou. 17. března 2022 pak zasedal na obci
Krizový štáb, který se zabýval aktuální uprchlickou krizí na
Ukrajině.
K činnosti JSDH Drahanovice - i v novém roce se jednotka pravidelně schází na zbrojnici a pečuje o svěřenou techniku. Na schůzkách se členové připravují na situace, ke
kterým mohou být reálně přivoláni. Během jarních měsíců
absolvují vybraní členové kurzy k získání odborné způsobilosti. 1x za 3 měsíce provádí určení nositelé dýchací techniky v jednotce výcvik s touto technikou. Začátkem března se
členové zúčastnili školení řidičů-referentů v KD Ludéřov.
Na konci března byl zajištěn pravidelný servis zásahové
cisterny CAS 32-T815, při kterém došlo na výměnu oleje,
filtrů a také došlo k drobným opravám vzduchotechniky a
elektroniky. Co se týče výjezdové činnosti - v období prosinec 2021 až březen 2022 řešila zásahová jednotka
z Drahanovic celkem 5 událostí. Z toho byly 2 události
v řežimu “činnost pro zřizovatele”. Konkrétně se jednalo o
pomoc se zaseknutým stožárem na vlajku a dále zajištění
plechu během větrné bouře. Další 3 události již byly zásahy
s vyhlášeným poplachem a ve všech případech se jednalo o
požár. Nejprve na Nový rok drahanovičtí hasiči likvidovali
požár plechového kontejneru na komunální odpad v místní
části Lhota pod Kosířem. Vzápětí na druhý den proběhla ta
sama událost, tentokrát ale v Drahanovicích. Posledním
požárem, ke kterému byla jednotka z Drahanovic povolána,
byl dne 21.3. 2022 požár garáže v rodinném domku v obci
Laškov, místní části Dvorek.

Požár kontejneru na komunální odpad ve Lhotě p/K, dne 1.1.2022

Školení řidičů-referentů 5.3.2022 v KD Ludéřov

Dne 11. března 2022 proběhla historicky první kontrola
akceschopnosti JSDH z pozice zřizovatele, tedy obce
Drahanovice. Kontrola se konala v prostorách OÚ Drahanovice a jejím předmětem bylo vedení kompletní dokumentace jednotky velitelem (dohody členů, zdravotní prohlídky, počty členů dle vyhlášky a provedené kurzy, záznamy ze základní nebo pravidelné odborné přípravy, záznamy
z kontrol techniky a prostředků, záznamy z kondičních jízd
řidičů, záznamy o užití dýchací techniky nositelů, záznamy
ze cvičení, revize prostředků, práce s programem
PORT.ALL pro evidenci JSDH, atd.). Hodnocení má zcela
zásadní vliv na výši odměn velitelů jednotek. Důvodem
k započetí těchto kontrol jsou zvyšující se nároky na velitele

Z důvodu současné uprchlické krize je nyní jednotka v pohotovosti pro případ potřeby převozu ukrajinských občanů.
V případě potřeby jednotka doplňuje jednotku z Ludéřova
ve svozu dětí do ZŠ Drahanovice z důvodu výluky autobusů
v rámci opravy mostu přes potok Zlatá Stružka v Drahanovicích. Velitel JSDH Drahanovice Petr Hroch ml. dále
vyzývá občany, kteří zvažují zájem o činnost v jednotce, aby
ho neváhali kontaktovat - ozvat se můžete prostřednictvím
facebookové stránky “Hasiči Drahanovice” nebo přímo na
tel. 737 131 455.
JSDH Ludéřov - koncem prosince 2021 proběhlo tzv.
“Uzavření odborné přípravy”, což je každoroční školení,
které má za cíl ověřit odbornou způsobilost členů jednotky.
Jednotka se pravidelně schází při kontrole techniky každou
první středu v měsíci. V lednu 2022 proběhla inventarizace
hasičské zbrojnice - bez závad. Začátkem března členové
JSDH absolvovali školení řidičů-referentů na sále KD
v Ludéřově. Plán školení povinných témat na rok 2022 dle
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nařízení GŘ HZS je také průběžně plněn v rámci kontroly
techniky 1x měsíčně. Pravidelná odborná příprava obsluhovatelů motorových řetězových pil v jednotce PO, probíhala
v rámci kácení obecní zeleně v lokalitě pod “Příhonem” a to
v únoru a březnu 2022. V březnu se taktéž zúčastnil velitel
jednotky kontroly vedení dokumentace JSDH na OÚ
v Drahanovicích. Zde si jednotka stojí na výbornou a nebyly
nalezeny žádné nedostatky. Co se týče techniky - DA ARO
M461 úspěšně prošel v březnu 2022 technickou kontrolou.
Ostatní vozidla STK teprve čeká. Z hlediska výjezdové
činnosti řešila JSDH celkem 3 události. Nejprve byla
17.2.2022 povolána k dopravní nehodě se zraněním - nehoda autojeřábu a osobního vozidla v Ludéřově.

V průběhu měsíce března pak 2x členové jednotky řešili
převoz ukrajinských uprchlíků z KACPU v Olomouci do
různých částí Olomouckého kraje. Celkem byly takto evakuovány 4 dospělé osoby a 4 děti. Poslední realizovanou
činností - tentokrát v režimu činnosti pro obec - je svoz a
rozvoz dětí do ZŠ Drahanovice. Jedná se o školáky z místních částí obce, kteří by vlivem výluky spojů nestihli včas
výuku. Od 1.2.2022 bylo při této činnosti najeto přes 700
km.
JSDH Střížov v období od prosince 2021 do března 2022
nebyla povolána k řešení žádné události. Zato se členové
jednotky zúčastnili rozvozu Mikulášské nadílky pro děti ze
Střížova. Dále se členové scházeli dle epidemiologických
možností na hasičské zbrojnici při kontrole a údržbě svěřené
techniky. V měsíci lednu také proběhla inventarizace hasičské zbrojnice s výsledkem bez závad. V měsíci dubnu členové JSDH Střížov zúčastnili pravidelného ročního školení
řidičů-referentů, které se konalo dne 16.4.2022 v KD
Ludéřov. A to z důvodu absence na březnovém termínu,
jelikož členové jednotky v tu dobu pomáhali s přípravami
tradičního hasičského plesu ženám k MDŽ ve Střížově.
V neposlední řadě se vybraní členové zúčastní jarního školení velitelů na stanici HZS v Olomouci a dále školení zdravotníků.
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.
Radní obce Drahanovice

Dopravní nehoda autojeřábu a osobního automobilu
se zraněním v Ludéřově, dne 17.2.2022

Z činnosti TJ SOKOL Drahanovice
I v zimním období naši činnost
poznamenala pandemie koronaviru.
Nemohli jsme uspořádat tradiční posezení pro seniory v Sýpce Ludéřov a ze
stejného důvodu jsme v únorovém

termínu zrušili ples a dětský karneval.
V původním termínu plesu jsme uspořádali Valnou hromadu, kde jsme si
zhodnotili činnost za uplynulé období
a vytýčili úkoly na rok 2022. Snažíme

se neustále zlepšovat prostředí našeho
areálu. V tomto roce nás čeká v našem
areálu spousta akcí, které budeme
pořádat nebo se podílet spolupořádáním.

Plán akcí r. 2022 - hřiště TJ Sokol Drahanovice
Duben
24.4.
15:30 Mistrovský zápas MUŽI Drahanovice
x Mladeč
Květen
8.5.
09:30 Turnaj přípravky mladší
8.5.
15:30 Mistrovský zápas MUŽI Drahanovice
x Chválkovice B
20.5.
20:00 Zábava se skupinou SAX
21.5.
14:00 Pohádková věž i ves - dětský den
22.5.
09:30 Turnaj přípravky starší
22.5.
15:30 Mistrovský zápas MUŽI Drahanovice
x Bouzov
Červen
5.6.
15:30 Mistrovský zápas MUŽI Drahanovice
x Nedvězí
11.6.
11:00 MYMOTO Párty - benefiční akce
Stracené Ráj, Jump, Luna, Pryor,
ZZ Top revival
17.6.
20:00 Zábava se skupinou SAX
19.6.
15:30 Mistrovský zápas MUŽI Drahanovice
x Těšetice

25.6.

15:00 Roska Fest - benefiční akce
Hard, Pryor, M.O.S.E.S, Divousy,
DrumnBell
Červenec
22.7.
20:30 Oslavy výročí založení obce 700 let
Michal Hrůza, skupina Ptáci
23.7.
15:30 Oslavy výročí založení obce 700 let
ABBA revival, Petr Kolář, Ready Kirken,
Olga Lounová, SAX/Quercus
24.7.
13:00 Oslavy výročí založení obce 700 let
Fotbal přípravky, ml. žáci,
MUŽI Drahanovice x Slavia Praha,
Věrovanka
Srpen
27.8.
14:00 Dětský den - konec prázdnin
Září
3.9.
9.9.

11:00 Kosířské žiganec - běžecký závod
20:00 Zábava se skupinou SAX

Říjen
8.10.

11:00

Canicross - běhání se psem

Duben 2022
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Po loňském zprovoznění přístavby
sociálek u hlavní budovy se zaměříme
na dokončení šaten u pódia. Brigády
probíhají každý týden a budeme se
snažit, aby do první velké akce bylo
vše hotovo. V březnu jsme pomocí
dodavatelské firmy provedli výměnu
oplocení na straně od rybníka.
Kromě prací začala i jarní část soutěží
v kopané. Muži se připravovali jednak

na čtyřdenním soustředění v hotelu
Kamzík v Karlově pod Pradědem a
dále sehráli 3 přípravná utkání. S Jiříkovem vyhráli 12:3, s Horkou nad
Moravou prohráli 3:9, s Mostkovicemi vyhráli 4:1 . První mistrovské
utkání se Slavonínem doma vyhráli po
divokém průběhu 4:3. Další zápasy na
domácím hřišti jsou ve výše uvedené
tabulce.

Benjamínci hráli přípravné turnaje
v Olšanech. Soutěže začínají pro mladší roč. 14 24.dubna turnajem v Olomouci Řepčíně a pro starší roč.13
1.května turnajem v Uničově. Přes
zimu jsme všechny hráče přípravek
vybavili novými teplákovými soupravami a šálami. Tyto šály si můžete
zakoupit na každém domácím utkání.
Mgr. Jaromír Ostrý
předseda Tj

Naši benjamínci v novém vybavení

Vás srdečně zvou na koncert
u příležitosti zahájení
návštěvní sezóny
do barokní sýpky v Ludéřově

1. května 2022
v 15 hodin
Koncert bude doplněn promítáním
fotografií kouzelné krajiny Vysočiny
a spolek

Následovat bude
vernisáž výstavy obrazů
Olomouckých výtvarníků
Vstupné dobrovolné
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