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Vážení spoluobčané, rodáci a všichni
příznivci obce,
v letošním roce 2022 si obec Drahanovice připomíná významné výročí 700 let
od první písemné zmínky.
Přípravy na důstojnou oslavu tohoto
výročí stály mnoho úsilí, ale dílo se povedlo. Z celého srdce děkuji všem členům
přípravného výboru za jejich nelehkou
práci. Přípravný výbor se začal scházet již
rok před konáním těchto oslav. Je složen ze
zastupitelů obce, zástupců vedení Sborů
dobrovolných hasičů z Drahanovic,
Ludéřova, ze Střížova a ze Lhoty pod
Kosířem, TJ Sokol Drahanovice, Mysliveckého spolku Drahanovice, členů
spolku „U nás“ a v neposlední řadě z pracovnic obecního úřadu obce Drahanovice.
Děkuji Zastupitelům obce, kteří podpořili záměr těchto oslav a odsouhlasili formát tohoto významného jubilea obce.

Děkuji rovněž všem sponzorům, kteří
přispěli nemalou finanční částkou a podpořili tímto naše úsilí, abychom mohli uspořádat tak bohatý program, který vám nyní
přinášíme v tomto speciálním čísle obecního zpravodaje. Jsem přesvědčen, že každý
z vás, našich občanů si v bohatém kulturním a společenském programu najde svůj
oblíbený žánr a bude s průběhem těchto
mimořádných oslav obce Drahanovice
spokojen.
Jsem nesmírně rád, že se nám k tomuto
významnému jubileu podařilo vydat knihu
„Oslavy 700 let od první písemné zmínky
obce Drahanovice“. Historie obce Drahanovice je dlouhá a bohatá. Od první písemné zmínky z roku 1322 do současnosti
uplynulo mnoho času, proto bylo naším
záměrem vytvořit tuto zajímavou knihu a
zanechat tak současným i budoucím generacím obraz vývoje naší obce. Můj velký
dík patří všem spoluobčanům, rodákům,

pamětníkům, kteří přispěli a dodali historické materiály do této pro naši obec velmi
významné knihy. Obzvlášť děkuji autorovi
tohoto díla, našemu zastupiteli panu Mgr.
Romanu Paulovi, který vytvořil toto mimořádně jedinečné a obsáhlé dílo. Ať se vám
tato velmi zdařilá publikace dobře čte.
Ať v ní najdete řadu zajímavých skutečností, které vás zaujmou a strávíte s ní hezké
chvilky.
Vážení spoluobčané, všechny vás srdečně zvu na tyto dozajista mimořádné oslavy.
Naší obci Drahanovice přeji do dalších
sedmi set let jen tu nejlepší budoucnost,
a to samozřejmě ve svazku všech místních
částí - Ludéřova, Střížova, Lhoty pod
Kosířem a Kníniček. Vám všem, našim
občanům přeji hlavně štěstí, zdraví a spokojenost.
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

A na koho se můžeme mimo jiné při kulturních vystoupeních těšit?

Vladimír HRON
pátek 18.00 hodin, Černá věž

Michal HRŮZA
pátek 20.30 hodin, hřiště

Jiří HELÁN a Moravská dechovka
sobota 14.30 hodin, Černá věž

Petr KOLÁŘ
sobota 16.30 hodin, hřiště

Olga LOUNOVÁ
sobota 19.30 hodin, hřiště

Josef FOUSEK
neděle 15.30 hodin, Galerie U Kalicha

Parkování

Parkování podle výše uvedené mapky platí pro sobotu 23. července 2022 pro akce na hřišti.
Parkovné je 20,- Kč.
Parkoviště 1 pole za potokem - vjezd z Lázinky kolem trendů na pole za potokem. Parkování na
příjezdové cestě na toto parkoviště je zakázáno a vozidla budou odtažena.
Parkoviště 2 pole nad hřištěm - vjezd naproti hřbitova na konci vesnice směr Čechy pod Kosířem.
Parkoviště 3 zpevněná plocha naproti bývalého cukrovaru - jen v případě špatného počasí nebo
dalších nenadálých okolností.
Parkování v pátek a neděli bude upřesněno pořadateli.

Informace
Na všech místech, kde bude probíhat program je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné
Na všech akcích u Černé věže, Galerie U Kalicha a na páteční a nedělní program na hřišti bude
vstupné dobrovolné.
V sobotu na hřišti po celý den vstupné 100,-Kč.
U Černé věže v pátek a u Galerie U Kalicha v sobotu a neděli atrakce pro děti zdarma.
Sraz rodáků bude v sobotu ve 13.00 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích.

