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Vážení spoluobčané,
postupem času jsme se dostali k poslednímu vydání obecního zpravodaje
ve volebním období 2018 – 2022.
Dovolte mi, abych vás tímto pozdravil
a popřál vám příjemné chvíle strávené
při čtení tohoto vydání obecního zpravodaje.
Když jsem na konci roku 2018 přebíral funkci starosty obce Drahanovice, snažil jsem se pochopit a snad i
vytušit, co starostu obce čeká ve vedení obce. Přiznám se, že přesto mě
hodně věcí překvapilo.
Snahou tohoto vedení obce bylo
připravovat projekty, které dávají
smysl, zlepšují a usnadňují život všem
občanům ve všech místních částech
obce Drahanovice. Všechny projekty
realizovat smysluplně od A až do Z,
nevytvářet žádné polovičaté projekty,
tak jak tomu bylo v minulosti.
Na většinu zrealizovaných akcí v letech 2018 – 2022 se můžete, dennodenně podívat, a to v našem obecním
kalendáři, který jsme pro vás v loňském roce vydali. Mám z toho velkou
radost, co se v posledních čtyřech
letech v naší obci zrealizovalo, vzhledem k problémům, které jsme si v uvedeném období prožili – pandemie
COVID-19, rekordní zvyšování cen. Je

to až neuvěřitelné, ale zvládli jsme to.
Potvrzuje nám to naše obecní účetnictví. Toto vedení obce Drahanovice si
důrazně kladlo za úkol získávat pro
připravované projekty finanční prostředky z dostupných dotačních titulů a
to tak, aby se nám vynaložené finanční
prostředky na naše investiční akce
zpátky vrátily pomocí dotací v co největší míře do našeho obecního rozpočtu. A to jak z fondů EU, republikových dotačních titulů, tak i krajských
dotací. Ekonomika obce Drahanovice
je ve velmi dobré kondici. Obec Drahanovice v současné době nemá bankovní úvěr – obec Drahanovice je BEZ
DLUHŮ. K 18. 8. 2022 má obec na
svých běžných provozních účtech –
účet u ČNB, účet u České spořitelny,
účet u Komerční banky částku v celkové výši 20.685.619,71Kč !!!
Ale i tak jsme nuceni realizovat některé velké akce po etapách, z důvodu
neskutečného zdražení stavebních
materiálů a rekordního zvyšování
ostatních cen.
Nyní vás seznámím s akcemi, které
se realizují nebo se v co nejbližší době
začnou realizovat:
Do svého finále dospívá projekt
„Přemístění kaple sv. Floriána v Drahanovicích“. Po autonehodě z 15. září

2020, kdy nám byla kaplička málem
srovnána se zemí se povedlo od projektu až po přemístění kapličky vše zrealizovat. Stavební práce provádí vysoutěžená firma STAVBROS, s.r.o. z Brodku u Prostějova, smlouva o dílo byla
podepsána na částku 1.052.624,47 Kč
včetně DPH. Z pojistné události jsme
získali od pojišťovny částku 468.845,Kč. Zde podotýkám, že záměrem skutečně bylo původní historickou kapličku rozebrat a přemístit ji na nové bezpečnější místo. Jenomže při rozebírání
kapličky se zjistilo, že naši předci, a to
se jich nechci v žádném případě negativně dotknout, čest jejich památce,
mnoho stavebních materiálů nepoužili.
Od krovu až po základ byla celá kaplička sv. Floriána postavena na hlíně a
z hlíny a kamení. Některé fragmenty,
které se podařilo zachovat, byly vloženy do opravované kapličky, ale moc
těchto fragmentů nebylo.
Další stavbou, která se začala realizovat, je projekt stavebních úprav
obecního bytu v budově č.p. 111. Jedná
se o byt v objektu pošty v prvním patře.
Dojde ke kompletní rekonstrukci bytu
a to včetně rekonstrukce všech inženýrských sítí – elektroinstalace, vodo,
topo, plyn. V soutěži vyhrála prostějovská firma R & G ZESTA, spol. s r.o.
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za cenu 1.804.583,20 Kč včetně DPH.
I když jsme se o to pokusili, tak
v tomto případě se nám z Ministerstva
financí nepodařilo získat dotaci a celou
tuto částku budeme muset uhradit
z rozpočtu obce.
Samotnou kapitolou budou informace k projektům vybudování chodníků a parkovacích zálivů v Drahanovicích. Jak jsem psal v minulém čísle
zpravodaje, vzhledem k raketovému
růstu cen za stavební práce, kdy se
projektová cena v dnešních částkách
vyšplhala na neuvěřitelných
54.400.000,- Kč, jsme byli nuceni
rozdělit tento projekt do několika stavebních objektů. Stavební objekt
SO102 – ulice Lázinka, cca 600 m
chodníků a parkovacích zálivů. Dne
10. 5. 2022 byla přes administrátorku
výběrového řízení podána výzva k podání nabídek. Do veřejné soutěže se
celkem přihlásilo 6 firem. Pravidlem
pro hodnocení nabídek byla nejnižší
nabídková cena. Tuto soutěž vyhrála
firma Metrostav Infrastructure a.s.
s nabídkovou cenou 10.798.500,- Kč
bez DPH. Smlouva o dílo se měla podepisovat nejdříve k 30. 6. 2022.
JENOMŽE?! Dne 21. 6. 2022 bylo
rozhodnutím Vrchního soudu v Praze
firmě Metrostav Infrastructure a.s.
zakázáno účastnit se veřejných soutěží
a podepisovat smlouvy o dílo. Zastupitelstvo obce Drahanovice dne 29. 6.
2022 firmu Metrostav Infrastructure
a.s. vyloučilo z tohoto výběrového
řízení a zároveň pověřilo Radu obce
výběrem dodavatele a to firmu PORR
a.s. za cenu 11.465.065,49 Kč bez
DPH. Na tento stavební projekt S0102
jsme žádali o dotaci na SFDI, bohužel
jsme nebyli v získání dotace úspěšní.
Stavební objekt SO 103, SO 105,
SO 106, SO 108 – plocha kolem
Základní školy, kolem kostela sv.
Jakuba Většího, kostková vedle
pomníku padlých a ulice Přemyslovice
– od Základní školy po Černou věž.
Jedná se o místní komunikace v majetku obce Drahanovice, kde se budou
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budovat chodníky a parkovací zálivy.
Opět dne 10. 5. 2022 přes administrátorku výběrového řízení byla podána
výzva k podání nabídek. Přihlásilo se 6
firem, nejnižší nabídku podala firma
Metrostav Infrastructure a.s. s cenou
10.698.500,- Kč bez DPH. Následoval
stejný proces s vyloučením této firmy a
pověřením s výběrem další firmy.
Další v pořadí byla firma PORR a.s.
s nabídkovou cenou 11.187.740,77 Kč
bez DPH. Na tento stavební objekt
jsme žádali na Ministerstvu pro místní
rozvoj o dotaci a byli jsme úspěšní!!!
Podařilo se nám získat dotaci ve výši
9.017.890,- Kč. Vážení spoluobčané,
musím zdůraznit fakt, že tuto dotaci
z MMR se letos podařilo získat jedné
z deseti obcí v republice. Jenom
v Olomouckém kraji, dotaci z MMR
získalo pouze 16 obcí!! Obec Drahanovice je jednou z nich. A to i díky
nesmírné a účinné práci administrátorky paní Štěpánkové z Boskovic. Za
zmínku stojí ještě připomenout, že
nejvyšší dotaci v tomto dotačním programu v Olomouckém kraji z výše
uvedených 16 obcí získala naše obec
Drahanovice. Na začátku září 2022
začne firma PORR a.s. výše uvedené
stavby realizovat.
V neposlední řadě se blíží další
významný úkol. A to je vybudování
splaškové kanalizace ve Lhotě pod
Kosířem. Na tuto akci již máme vyřízeno stavební povolení s nabytím právní
moci. V současné době připravuje
administrátor Ing. Kocůr podklady
k vypsání výběrového řízení na dodavatele této stavby. Úkol to nebude
vůbec lehký, protože s aktuálními
cenami bude muset obec Drahanovice
sehnat finanční prostředky ve výši
71.900.000,-Kč bez DPH?! Ano, tady
je vidět evidentní chyba mého předchůdce, který mohl tuto splaškovou
kanalizaci ve Lhotě pod Kosířem vybudovat v roce 2015, kdy se stavěla splašková kanalizace ve všech místních
částech obce Drahanovice, za zlomek
ceny a to za 1/4 z cen současných.
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Partnerským projektem bude brzy
zahájena výstavba cyklostezky mezi
Drahanovicemi a městysem Náměšť na
Hané. Trasa nové cyklostezky povede
z lokality Za kapličkou kolem hasičského hřiště podél železnice směrem
na Náměšť na Hané. Obec Drahanovice se bude podílet 1/6 nákladů na
financování této cyklostezky. Právě asi
1/6 trasy z celkové délky cyklostezky
leží v našem katastrálním území.
Dobrou zprávou je, že se městysu
Náměšť na Hané podařilo získat dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto stavbu, takže doplatek
obce Drahanovice nebude i v současné
době nikterak vysoký. Městys Náměšť
na Hané má v současnosti již vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele této
stavby.
Na podzim nás čekají volby do
zastupitelstva obce a je pouze na vás
voličích, koho si do zastupitelstva obce
Drahanovice zvolíte. Při své volbě,
prosím Vás, opravdu zvažte, zda navrhovaný kandidát bude přínosem pro
rozvoj obce nebo zda dotyčný kandiduje s jinou motivací, nebo pro to, aby
hájil svoje zájmy před zájmy obecními.
Všem, kteří se v posledních čtyřech
letech na činnosti obce aktivně podíleli, ze srdce děkuji. Děkuji za jejich
práci, podporu a pomoc.
Vážení spoluobčané, na závěr vás
všechny srdečně zvu do areálu u Černé
věže, kde 4. září 2022 proběhne již
XIX. ročník Setkání seniorů. Můžeme
se tentokrát těšit na vystoupení muzikálové zpěvačky Leony Machálkové.
Doufám, že nám počasí bude přát.
Těším se na setkání s vámi.
Přeji Vám všem v klidu strávený
konec léta, školákům a paním učitelkám klidný a úspěšný start do nového
školního roku a vám všem šťastnou
ruku u volebních uren pro komunální
volby.
Hodně štěstí a především pevné
zdraví!
Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

Prohlášení Rady obce Drahanovice: Rada obce Drahanovice se jasně distancuje od informačních letáků, které
vylepuje jedinec nebo organizovaná skupina na vývěskách obce Drahanovice ve všech místních částech obce
Drahanovice. Tento ubohý a dehonestující způsob předávání nepravdivých informací občanům obce Drahanovice
bohužel nemůžeme nikterak ovlivnit. Jediným záměrem těchto informátorů je dezinformovat a přinášet lživé
informace o současném vedení obce Drahanovice a vás, naše občany zastrašit. Je to nehorázná drzost a promyšlená součást předvolebního boje. Vážení spoluobčané, autory těchto lživých informačních letáků, kteří fungují
v ilegalitě si můžete lehce domyslet. Informujeme vás tímto, že veškeré dotazy na vedení obce Drahanovice lze
podat na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce Drahanovice.
Děkujeme vám za pochopení.
Rada obce
Vážení spoluobčané,
končí nám volební období 2018-2022. Ve dnech 23.-24.
září 2022 si zvolíte nové zastupitele obce Drahanovice pro
následující volební období 2022-2026 a to z rekordních
sedmi kandidátek, které byly zaregistrovány do voleb v obci
Drahanovice. Nastává čas rekapitulace volebních slibů

zastupitelů, které jste si v komunálních volbách v roce 2018
zvolili jako své zástupce a dali jim svou důvěru. Převážná
část dnešních zastupitelů obce Drahanovice se bude o vaši
přízeň ucházet i v komunálních volbách pro volební období
2022-2026. Záleží pouze na vás, jakou známkou naše zastupitele za jejich splněné sliby oznámkujete a koho si do
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zastupitelstva obce na příští volební období 2022-2026
zvolíte. Mějte na paměti, že naši obec Drahanovice posouvají vpřed nikoli slova, ale především činy.
Obec Drahanovice jsme od předcházejícího vedení obce
převzali sice s kladným celkovým zůstatkem na obecních
účtech ve výši 13.767.000,-Kč a majetkem obce ve výši
296.000.000,-Kč, ovšem řada problémů v důsledku provizorních řešení minulých let se záhy projevila. Řešili jsme
obnovu strojového parku údržby obce Drahanovice, rekonstrukci zázemí pro zaměstnance obce Drahanovice, výstavbu nového oddělení MŠ Ludéřov, rekonstrukci střechy ZŠ
Drahanovice, výstavbu enviromentální učebny s odkanalizováním zbytku ZŠ Drahanovice, výstavbu chybějící tartanové dráhy s doskočištěm na hřišti v Drahanovicích pro
potřeby ZŠ Drahanovice, výstavbu sběrových míst ve všech
místních částech obce v rámci projektu „Systém odděleného
sběru Drahanovice“, výstavbu chodníků v Ludéřově, pořízení zásahových vozidel pro JSDH Drahanovice a JSDH
Ludéřov a dopravního automobilu pro JSDH Střížov, dovybavení zásahových jednotek obce Drahanovice. Pořídili
jsme vám, našim občanům a rovněž chatařům z dotace SFŽP
kompostéry pro domácí kompostování a kontejnery na textil
do všech místních částí obce. Každoročně jsme řešili problémy s nedostatkem vody v obecním vodovodu z několika
důvodů – tím jedním je nekoncepční systém založený na 2
zásobních nádržích vodojemu nad Kníničkami o celkové
kapacitě 200 m3, který by jistě postačil k uspokojení potřeb
zásobování pitnou vodu občanů Ludéřova, ale určitě ne
Střížova, Drahanovic a Kníniček. Díky řešení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov směníme za vodojemem
pozemky pro budoucí
výstavbu dalších 4 nádrží o celkové
kapacitě 400 m3 vody, která již bude pro zásobování všech
obyvatel naší obce pitnou vodou dostatečná. Druhým důvodem nedostatku pitné vody je špatný územní plán, který nám
nedovoluje napojit do vodovodního řadu obce posilovací vrt
HV 12 nad Lhotou pod Kosířem. Je řešena změna územního
plánu, kdy bude dokončena bohužel nejsme schopni říci. Je
to v kompetenci Magistrátu města Olomouce - Odboru
dopravy a územního rozvoje, oddělení územního plánování.
Řešili jsme problémy v naší jediné příspěvkové organizaci –
ZŠ a MŠ Drahanovice, které vyústily řádným a odůvodněným odvoláním ředitelky ZŠ a MŠ Drahanovice, následným
řádným výběrovým řízením na funkci nového ředitele ZŠ a
MŠ Drahanovice. Současné vedení obce Drahanovice se
v letech 2020-2022 sešlo s našimi hasiči na celkem 28 jednáních krizového štábu obce, kde se řešily dopady pandemie
koronaviru v naší obci a s tím spojená anticovidová opatření, které na jaře 2022 vystřídala krizová opatření související
s uprchlickou vlnou z Ukrajiny.
Vážení spoluobčané,
zastupitele obce a předsedu finančního výboru pana Ivo Richtera jsme na
posledním zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 28.6.2022
vyzvali a pověřili napsáním článku do
obecního zpravodaje, který by vyvrátil
pomluvy šířící se jako lavina po naší
obci, jejímž cílem bylo zdiskreditovat
vedení obce Drahanovice. Řada spoluobčanů se nás ptala, jestli je opravdu
pravda, že Obec Drahanovice je zadlužená. Vysvětlovali jsme jim, že to tak
není a že se jedná pouze o předvolební
trik naší opozice a jejích přisluhovačů.
Předseda finančního výboru a zastupitel obce Drahanovice pan Ivo Richter

Strana 3

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Drahanovice
jsme přispěli na opravu střechy naší nejstarší kulturní
památky v obci – kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích, od Římskokatolické farnosti Drahanovice jsme
získali bezúplatným převodem pozemky na hřbitově a za
hřbitovem včetně chátrajících staveb, které chceme na
základě důmyslně zpracovaných projektů řádně opravit a
celý hřbitov zrevitalizovat. Zahájili jsme komplexní pozemkové úpravy v dalších 2 našich katastrech - v k.ú. Lhota pod
Kosířem a v k.ú. Drahanovice. Řešíme projekty na obnovu
obecních vodních děl a zadržení vody v krajině. A tak
bychom mohli pokračovat do nekonečna. S obecním majetkem jsme pracovali ve volebním období 2018-2022 s péčí
řádného hospodáře. Zůstatek na obecních účtech činil
k 18.8.2022 celkem 20.685.619,73 Kč, majetek obce jsme
navýšili na hodnotu 367.929.080,33 Kč. V započatých projektech chceme dále pokračovat pro blaho všech místních
částí obce Drahanovice. Za jedno volební období nelze
naprojektovat a zrealizovat všechny potřebné investiční
záměry a to navíc v době, která byla poznamenána koronavirovou pandemií a posléze uprchlickou krizí v souvislosti
s válkou na Ukrajině.
Do letošních komunálních voleb jdeme se společným
cílem obhájit svoje mandáty a současné obecní funkce,
abychom mohli v novém volebním období 2022-2026 společně pokračovat v započatém díle a realizaci smysluplných
projektů k maximální spokojenosti Vás, našich spoluobčanů. V žádném případě nejdeme do letošních voleb s cílem
proti sobě bojovat o funkci starosty obce Drahanovice. To
by neprospělo především naší obci, kterou chceme maximálně za přispění patřičných dotací rozvíjet. Proto vás prosíme, abyste letošní volby do obecního zastupitelstva brali
opravdu vážně, zúčastnili se jich v maximálním počtu. Svůj
hlas dejte prosím těm občanům, které velmi dobře znáte,
o kterých víte, s jakým nasazením pracují pro obec, pro naše
spolky a obecně prospěšné organizace. Nevolte populisty,
kritiky a revolucionáře, kteří nejsou sami schopni nic kloudného pro rozvoj naší obce vymyslet, pouze ubírají drahocenný čas a sílu těm schopným. Volte především srdcem a to
schopné a rozumné občany, kteří mají perspektivu naši obec
posunout dál, než ty občany, kteří svými názory zamrzli
v socialistické době. 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 vrátí o 20 let zpátky. Přejeme vám
šťastnou ruku ve volebních místnostech a obci Drahanovice
zářnou budoucnost.
Ing. Pavel Navrátil
Místostarosta obce Drahanovice

na jednání zastupitelstva obce Drahanovice přislíbil, že článek do obecního
zpravodaje napíše. Napsal, ovšem opět
podle svého gusta, tak jako v obecním
zpravodaji z letošního dubna. O vyvrácení pomluv, které jsme požadovali,
v tomto článku není ani zmínka a místo
aktuálního zůstatku na obecních
účtech je zde pouze prezentována částka na začátku volebního období 20182022 a poté celkové zůstatky vždy
k 31.12. běžného roku. Článek našeho
zastupitele a předsedy finančního
výboru opět, tak jako v jarním vydání
obecního zpravodaje uveřejňujeme
celý, bez jakékoliv úpravy a korekce.
Vzhledem k tomu, že informace uvedené v článku pana Ivo Richtera jsou

Tomáš Kröner
Starosta obce Drahanovice

opět vytržené z kontextu, nejsou tedy
ani objektivní ani vyvážené a obsahují
řadu nepřesných informací, polopravd
a lží, dovolili jsme si k tomuto článku
napsat komentář, který uvádíme hned
za článkem našeho zastupitele a předsedy finančního výboru. Závěrečné
vyhodnocení tématu necháme opět na
zvážení každého z vás.

Několik vět předsedy finančního
výboru
Vážení spoluobčané,
na zasedání zastupitelstva obce dne
28. 6. 2022 jsem byl zastupitelstvem
pověřen informovat Vás o stavu na
účtech obce. Rozhodl jsem se tuto
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informaci trošku rozšířit a informovat
Vás o celkovém vývoji v čerpání těch
největších částek za celé volební období.
Nové vedení obce začínalo v listopadu 2018 s částkou 13 767 000,-Kč
Stavy na účtech k 31. 12. každého
roku:
- rok 2018 - 12 999 702,- Kč;
- rok 2019 - 16 531 725,- Kč;
- rok 2020 - 16 698 038,- Kč;
- rok 2021 – 12 910 048,- Kč.
Cítím jako svoji povinnost předsedy
finančního výboru Vás vážení spoluobčané seznámit s těmi největšími
nárůsty v čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce v tomto volebním
období. Největší nárůst ve výdajích je
v položce zastupitelstvo a to z
900 000,-Kč v roce 2018 na částku
1 965 487,-Kč k 31. 12. 2021. Asi všichni známe důvod tohoto nárůstu, a
kdo ho nezná, ať se podívá kolik má
obecní samospráva uvolněných zastupitelů.
Další nárůst je na položce mzdy
údržby a to z částky 792 193,- Kč
v roce 2018 na částku 1 541 296,- Kč
v roce 2021.
Toto je navýšení téměř o 100%. Na
údržbě určitě zaměstnanců nepřibylo, a
jestli se údržba zlepšila o 100%, tak
posuďte sami.
Všichni víme, jak je důležité mít
dobré zásahové jednotky hasičů a i za
minulých vedení byly tyto vždy podporováni. Za toto volební období bylo do
všech SDH a zásahových jednotek
investováno 7,5 milionu korun plus
náklady na opravy budov, které jsou
zahrnuty ve výdajích na nebytové
prostory.
No a co se týká těch věčně otloukaných úřednic na Obecním úřadu, tak
jejich platy na rozdíl od uvolněných
zastupitelů a údržby vzrostly
z 1 510 361,- Kč k 31. 12. 2018 na
1 570 700,- Kč k 31.12. 2021. Pak se
nedivme, že některé změnily zaměstnavatele.
Toto volební období bylo obdobím
zpracovávání všech možných studií,
projektů, dále předražených výběrových řízení, poradenství a právních
služeb aj. Na tyto činnosti bylo vydáno
z rozpočtu obce v jednotlivých letech
následovně:
• rok 2020 - 879 550,- Kč;
• rok 2022 - 853 090,- Kč.
Jenom v letošním roce bylo jedné
agentuře za výběrová řízení zaplaceno
405 000,-Kč a za další studie a poradenství stejné agentuře dalších
200 000,- Kč.
Závěrem konstatuji, že za volební
období bylo ve výdajích vydáno cel-
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kem z našich daní a poplatků 170
milionů korun. Zkuste se zamyslet, co
se za tyto obrovské peníze vybudovalo? Když finance na opravu sociálního
bydlení na budově č.p. 119 byly zajištěny, most opravovala správa silnic čili
kraj, pokládku vedení elektřiny do
země prováděl a financoval ČEZ
Distribuce.
Ještě něco k oslavám. Ano, obec
letos měla oslavit respektive i oslavila
700 let od první písemné zmínky, o tom
není pochyb. Jenže našich oslav se
vzhledem k programu a celkovému
pojetí oslav zúčastnili ze 70% cizí
návštěvníci. Ještě nemám závěrečné
vyúčtování (už trvá dost dlouho), ale
vydaná částka z rozpočtu obce se pohybuje kolem 1,5 milionu korun. To by
znamenalo na jednoho občana obce
částku 833,- Kč. Bylo to rozumné,
když např. město Zlín letos také slaví
700 let od svého vzniku a tam se částka
na jednoho občana pohybuje kolem
350,- Kč.
Nemluvě o totálně nezvládnuté
logistice celé akce. Položení věnce bez
věnce, studená udírna v pátek na hřišti,
vrcholem neslušnosti a arogance bylo
nepozvání zastupitelů slušnou pozvánkou na slavnostní zahájení. Ocenění a
poděkování některým našim starším
spoluobčanů, kteří pro obec dlouhá léta
pracovali, bylo v minulosti vždy samozřejmostí.
Jak napsal pan místostarosta v minulém čísle zpravodaje ,,volební boj
začal”. Ano začal, ale už před vánocemi. Co bylo vydání stolních kalendářů
jiného než barevnou populistickou
formou ukázat, co jsme všechno zvládli a dokázali, ale že vydání tohoto
kalendáře přišlo naši obec na 132 000,Kč, což je 188,- Kč za jeden kus, o tom
pan místostarosta už nehovoří ani
nepíše.
Závěrem se ještě zmíním o pozemkuč. 597/145 v lokalitě Za kapličkou.
O tomto pozemku rozhodlo zastupitelstvo v prosinci roku 2018, že se zasíťuje a potom nabídne k prodeji. Pozemek
se nezasíťoval, ale obec ho již nemá ve
svém vlastnictví. Jak to, že změnil
vlastníka nezasíťovaný? No on je
vlastně vyměněný za pozemek pod
školou, kdy zastupitelstvo původně
schválilo záměr tento pozemek odkoupit za 500 000,- Kč a nakonec jsme ho
směnili o 200 000,- Kč dráž, ale
v neprospěch obce. Když jsem u těch
pozemků, tak další otázka zní, proč
vedení obce předložilo zastupitelstvu
ke schválení prodej pozemku č. 100/84
v k. ú. Drahanovice, když tato parcela
měla sloužit jako přístupová cesta do
nové lokality na Lázince? Raději nebu-
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du ani uvádět komu se tato parcela
prodala.
Vážení spoluobčané právě proto, že
jsem na tyto a mnohé jiné další problémy upozorňoval, což jsem přesvědčen,
že je úkol zastupitele, jsem se dostal na
pomyslnou černou listinu vedení obce.
Jenže se jim nepodařilo mě zlikvidovat
jako jiné ať už zastupitele, zaměstnance obce a příspěvkových organizací
nebo dlouholeté spolupracovníky
obce.
Děkuji Vám za pozornost, věřím ve
Vaši správnou volbu nových zastupitelů a přeji naší obci, aby ve volbách
bylo zvoleno kvalitní a odborně zdatné
nového vedení obce a všem krásný
zbytek letních dnů.
PS: Všechny mnou uváděné finanční
částky jsou volně přístupné na webových stránkách obce v sekci závěrečný
účet. Poslední moje otázka zní, proč
není měsíc po oslavách 700 let obce
Drahanovice zveřejněno závěrečné
vyúčtování?
Ivo Richter
předseda finančního výboru

REAKCE RADY OBCE DRAHANOVICE NA ČLÁNEK
ZASTUPITELE A PŘEDSEDY
FINANČNÍHO VÝBORU pana
IVO RICHTERA:
Rada obce Drahanovice se vyjadřuje k názoru člena zastupitelstva obce
Drahanovice a předsedy finančního
výboru pana Ivo Richtera vzhledem
k jeho jednostranným, neobjektivním a
nevyváženým informacím. Ve svém
článku pan předseda spoluobčany
seznamuje s největšími nárůsty finančních prostředků za volební období.
Řekne „A“, ale již nedodá „B“. Jako
důkaz připojuje rada obce Drahanovice
komentář k informacím, které pan Ivo
Richter ve svém článku uvádí:
• Vedení obce Drahanovice chtělo po
panu Richterovi napsat do obecního
zpravodaje článek, ve kterém by
vyvrátil pomluvy kolující mezi občany
o tom, že obec je zadlužená. To neudělal. Dále vedení obce chtělo, aby pan
Richter seznámil jako předseda finančního výboru občany s aktuálním stavem finančních prostředků na obecních účtech. To také nesplnil. Seznámil
občany pouze se zůstatky na obecních
účtech k 31.12. běžného roku, které
jsou v této situaci zavádějící.
• Pokud chce pan Ivo Richter porovnávat stavy na účtech, pak stačí porovnat celkovou částku, se kterou nové
vedení obce Drahanovice začínalo
koncem října 2018 a která činila
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13.767.000,-Kč s částkou na obecních
účtech k 18.8. 2022. Tato částka činila
celkem 20.685.619,73 Kč.
• Ve stavu finančních prostředků na
účtech k 31.12.2021 má pan Ivo
Richter chybu. Zůstatek nečinil uvedených 12.910.048,-Kč, ale celkem
14.098.861,-Kč.
• Pokud si pan Ivo Richter stěžuje na
nárůsty v odměňování zastupitelů, měl
by si nasypat popel na hlavu sám sobě.
Byl to právě on, kdo navrhl v povolebním jednání koaličních stran post uvolněného místostarosty. Následně na
ustavujícím veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25.10.2018, kde
byl tento uvolněný místostarosta
schválen, byl jedním z těch 13 zastupitelů, kteří pro toto hlasovali. Dále na
jednání zastupitelstva č.7 dne
10.2.2020 navrhl zvýšení odměn všem
neuvolněným zastupitelům dle návrhu
nařízení vlády č. 338/2019 v plné maximální výši a to s odůvodněním, že
neuvolněným zastupitelům se řadu let
odměny nezvyšovaly (tedy v době, kdy
sám zastával funkci starosty obce
Drahanovice). Zastupitelstvo obce
jeho návrh schválilo. Byly to snad
jediné rozumné věci, které byly na
podnět pana Ivo Richtera v zastupitelstvu obce ve volebním období 20182022 schváleny. Současná Obec Drahanovice se skládá z původních 3 obcí:
z Drahanovic, Ludéřova-Střížova a
Kníniček-Lhoty pod Kosířem. O fungování těchto obcí se museli jejich
starostové postarat i před sto lety.
Tehdy byla sice jiná doba, ale nárůst
administrativy, zákonů, vyhlášek a
ostatních nařízení je s touto dobou
nesrovnatelný. Pořád je lepší mít pro
naši obec s pěti místními částmi vedle
uvolněného starosty i uvolněného
místostarostu, než 2 neuvolněné místostarosty, které měl pan Ivo Richter ve
volebním období 2014-2018 jako starosta obce k dispozici. Neuvolněný
místostarosta je schopen se obci naplno věnovat až po svém zaměstnání,
dokud ho nedožene předčasná únava.
Byl by schopen neuvolněný místostarosta se naplno věnovat po dobu 7
pracovních dnů řešení vytyčení vnějších a vnitřních hranic při komplexních
pozemkových úpravách? Nebo byli by
ochotni zastupitelé obce Drahanovice
si na tuto činnost vzít 7 dní své dovolené? Asi sotva. Pan Ivo Richter zapomněl ve svém příspěvku ještě uvést, že
při dnešních platných maximálních
odměnách neuvolněných zastupitelů
schválených zastupitelstvem obce
Drahanovice dle nařízení vlády č.
338/2019 by 2 neuvolnění místostarostové obce Drahanovice dohromady
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pobírali měsíčně celkem o 12.038,-Kč
více než 1 uvolněný místostarosta,
který se může naší obci věnovat nepřetržitě na plný úvazek.
• K navýšení mezd pracovníků údržby obce lze říci jediné – máme kvalifikované pracovníky, nikoliv absolventy
Úřadu práce, kteří odvádějí ledabylou
práci za minimální mzdu, což bylo
v době starostování pana Richtera
běžným pravidlem. Ani se jim nedivíme za tento jejich přístup. Pracovat za
minimální mzdu a s pracovním vybavením z Mountfieldu to nebyla vůbec
žádná hitparáda. Pracovníci údržby
jsou zařazeni v rámci odměňování do
platových tarifů dle katalogu prací. Na
Vás občanech ponecháváme posouzení, zda pracovníci údržby odvádí svou
práci lépe, než tomu bylo v minulosti.
• Je smutné, že pan Ivo Richter po 16
letech, kdy zastával funkci starosty
obce Drahanovice nezná základní
rozdíl mezi Sborem dobrovolných
hasičů a jednotkou požární ochrany.
Sečíst všechny položky v paragrafu
požární ochrana znamená míchat jabka
s hruškama. Jsou zde položky jednak
na pořízení a opravy požární techniky,
osobní ochranné prostředky zasahujících hasičů, vybavení pro zásahy, ale
také náklady na elektřinu a plyn do
hasičských zbrojnic, školení, pohonné
hmoty, dotace pro hasičské spolky, a.j..
Všechny tyto celkové náklady na
požární ochranu činily za volební období 2018-2022 nikoliv panem předsedou
finančního výboru uváděných 7,5
milionu Kč, ale celkem 6.504.156,Kč. Je potřeba rozlišit, kolik financí se
investovalo do zásahových jednotek,
které zřizuje dle zákona o požární
ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů obec a jakou finanční
částkou podpořila obec naše SDH
formou dotací pro spolky. Toto je zcela
významný rozdíl. Z výše uvedené
částky činily obecní výdaje v rámci
obecního programu pro podporu spolků pro 4 naše Sbory dobrovolných
hasičů v Drahanovicích, v Ludéřově,
ve Střížově a na Lhotě pod Kosířem za
uplynulé volební období celkem
907.200,-Kč.Tyto finanční částky byly
ve Sborech použity pro podporu jejich
společenských a kulturních akcí, podporu požárního sportu a výchovu mládeže. Tím pádem se zde nemůžeme
bavit o požární ochraně obyvatelstva
jako takové. Pro srovnání dotace ze
stejného programu pro podporu činnosti TJ Sokol Drahanovice ve sledovaném volebním období činily celkem
711.000,-Kč.
• Pan Richter ve svém příspěvku píše
o tom - citujeme „Všichni víme, jak je
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důležité mít dobré jednotky hasičů a i
za minulých vedení byly tyto vždy podporováni“. Toto je nehorázný výsměch
všem našim dobrovolným hasičům
v zásahových jednotkách, kteří ve
svém volném čase zadarmo,
v jakékoliv roční době ve dne nebo
v noci a na úkor svých rodin jsou připraveni pomáhat obci a všem jejím
občanům. Podpora obce v minulých
letech spočívala v tom nejnutnějším
nákupu vybavení osobních ochranných
pracovních prostředků členů zásahových jednotek, zajištění především
hadic a běžných oprav požárních čerpadel PS 12. Do Ludéřova a Drahanovic byly v roce 2012 a 2015 pořízeny
levné ojeté dopravní automobily Opel
Vivaro respektive Ford Tranzit, které
dnes dosluhují, cpeme do nich akorát
peníze za nákladné opravy. Drahanovický Ford Tranzit je tak shnilý, že
letos na podzim již zřejmě neprojde
technickou prohlídkou. Požádali jsme
o dotaci ve výši 450.000,-Kč z Ministerstva vnitra Generálního ředitelství
HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Drahanovice,
jehož cena včetně vybavení se bude
pohybovat kolem 2 mil. Kč. Vše se
v minulosti řešilo tak,aby se co nejvíce
ušetřilo. V roce 2000 tehdejší vedení
obce Drahanovice odmítlo nabídku 2
zánovních hasičských Avií včetně
kompletního vybavení pro JSDH
Ludéřov a JSDH Střížov z tehdy krachujícího podniku EUTECH Šternberk
a to za pouhých 85.000,-Kč + DPH za
každé vozidlo. Střížovští hasiči si
museli pořídit a v podstatě „na koleně“
opravit starou zrezivělou Avii a v Ludéřově ještě v loňském roce jednotka
požární ochrany používala jako své
zásahové vozidlo ARO M461 z roku
1971 !!! Proto se rada obce Drahanovice v tomto volebním období zaměřila
na pořízení zásahového vozidla
TATRA T815 pro JSDH Drahanovice
v ceně 750.000,-Kč, nového dopravního automobilu pro JSDH Střížov
v ceně 1.200.000,-Kč a dále k pořízení
zásahového automobilu AVIA A31 pro
JSDH Ludéřov v ceně 62.900,-Kč.
Pořízení těchto 3 hasičských automobilů přišlo obecní pokladnu na
2.012.900,-Kč.
• Začali jsme rovněž dovybavovat
naše 3 jednotky požární ochrany osobními ochrannými pracovními prostředky (valnou většinu ochranných nehořlavých obleků tvořily jednovrstevné
obleky z roku 2008, které již zcela
nevyhovovaly a byly postupně vyměňovány za moderní třívrstvé), prostředky pro řezání, moderními prostředky
pro čerpání, dýchací technikou a to vše
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za podpory a přispění z dotačních titulů
Olomouckého kraje. Celkové náklady
včetně nákladů na nejnutnější opravy
cisteren dosáhly za volební období
1.581.503,11 Kč. Olomoucký kraj nás
v dotačních titulech na dovybavení
jednotek požární ochrany v letech
2019-2022 let podpořil částkou
693.800,-Kč.
• Příkladem využití financování přes
několik dotačních titulů je pořízení
nového dopravního automobilu pro
J S D H S t ř í ž o v. N á k l a d y č i n i l y
1.200.000,- Kč, přičemž obec Drahanovice získala dotaci 450.000,-Kč
z Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství HZS ČR, dále 100.000,-Kč
od Olomouckého kraje a dalších
80.000,-Kč z Nadace Agrofert. Ve
finále tak obecní pokladnu toto vozidlo včetně vybavení vyšlo na
570.000,-Kč, což je méně než polovina
celkové částky. V minulosti se pořizovaly použité dopravní automobily za
částky okolo 200 tisíc Kč, které dnes
draze a často několikrát do roka opravujeme. Životnost nového dopravního
automobilu je stanovena Generálním
ředitelstvím HZS na minimálně 16 let!
Ano, prvotní pořízení něco stojí, ale
nezapomeňme, že si tím snižujeme
výdaje do budoucna a také máme k
dispozici spolehlivou a bezpečnou
techniku, kterou vozíme i naše děti.
• Koneckonců o činnosti JSDH obce
se můžete pravidelně dočíst v každém
vydání obecního zpravodaje. Členové
našich zásahových jednotek si zaslouží
být vybaveni adekvátním vybavením
dle koncepce, vypracované HZS Olomouckého kraje. Rozhodně se nemůžeme bavit o pořízení čehokoliv, co by
nemělo využití. Ba naopak, tyto
základní věci zde dlouhodobě chyběly.
Jejich pořízením tak zase snižujeme
náklady do budoucna a zvyšujeme
připravenost jednotek požární ochrany
obce.
• Pan předseda finančního výboru řeší
pouze náklady na požární ochranu, ale
o dotacích ve výši 1.323.800,-Kč, které
jsme na dovybavení jednotek požární
ochrany a pořízení dopravního automobilu pro naši obec za uplynulé
volební období získali, vůbec nemluví.
• U „věčně otloukaných úřednic“ má
pan předseda finančního výboru opět
mylné informace. Správné částky za
mzdy činily v roce 2018 celkem
1.684.528,-Kč a v roce 2021 celkem
1.775.173,-Kč. Pracovnice Obecního
úřadu jsou zařazeny v příslušných
platových třídách a podle toho jim
přísluší odpovídající mzda. Proto se
tato částka nijak výrazně nenavýšila.
• Je pravda, že uplynulé volební obdo-
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bí bylo obdobím zpracování řady studií
a smysluplných projektů, které byly
ovšem profesionálně a řádně připraveny. Na některé z nich již máme vydáno
stavební povolení a jen čekáme na
vyhlášení dotačních titulů. U takto
kvalitně připravených projektů je realizace pomyslnou třešničkou na dortu.
• Projekty, které nechal zpracovat
ještě jako starosta obce sám pan Ivo
Richter tak dobře připravené nebyly.
Šetřilo se na řádném zaměření lokality,
chyběla vyjádření správců inženýrských sítí, takže při realizaci jsme se
divili, že v budoucím sběrném místě v
Drahanovicích se nachází sloup elektrické energie, nebo že realizace některých sběrných míst nelze provést podle
projektu kvůli procházejícím inženýrským sítím. V Ludéřově nad Pomníkem padlých zase v projektu chodníků
podél frekventované silnice II/448
chybělo výškové zaměření lokality,
díky čemuž se musely řešit změny
projektu přímo při realizaci. V konečném výsledku bylo potřeba postavit
daleko vyšší opěrné zdi, což znamenalo navýšení realizace o skoro čtvrt
milionu Kč.
• Šetření pana Richtera ve volebním
období 2014–2018 na projektech chodníků v Ludéřově, Střížově a Drahanovicích na Nové znamenalo, že tyto
chodníky se pouze „opravovaly“ a to
bez řádného zpracování projektu, bez
vyjádření správců inženýrských sítí,
bez stavebního povolení, bez souhlasu
majitelů pozemků, na kterých některé
obecní chodníky stojí, prostě přístup
jako za socialismu. Tyto chodníky,
budované v letech 2017-2018 se postavily pouze za obecní prostředky, bez
jakýchkoliv dotací.
• Nevíme z čeho pan předseda finančního výboru Ivo Richter usoudil, že
výběrová řízení jsou předražená. Jako
bývalý starosta určitě ví, že veřejné
zakázky podléhají určitým zákonným
postupům, které je potřeba dodržovat a
současné vedení obce takto i postupuje. Navíc ceny materiálů, jak všichni
registrujete, stále rostou a jsou rok od
roku vyšší. Mluví – li pan Richter o
předražených výběrových řízeních, asi
zaspal dobu. Proč se nepostaral, aby
v roce 2015 byla spolu s Drahanovicemi, Ludéřovem, Střížovem a Kníničkami připojena na obecní kanalizaci
i naše poslední místní část Lhota pod
Kosířem? To ho nezajímalo, že do
prameniště Zlaté Stružky a necelých
50 m od vodního zdroje HV 1 tečou
splašky nejen od našich Lhoteckých
občanů, ale i z Pivovaru Kosíř?
Celkové náklady na vybudování stokové kanalizace pro naše 4 místní části
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Drahanovice, Ludéřov, Střížov a
Kníničky tehdy činily 150 milionů Kč.
Dnes máme hotový projekt odkanalizování naši poslední místní části Lhota
pod Kosířem s napojením na naši stokovou síť do Kníniček a náklady? 71,9
milionu Kč!!! A to prosím pro 127
obyvatel Lhoty pod Kosířem. Kdyby
nám pan Richter nenechal v roce 2018
na účtech žádné finanční prostředky a
odkanalizování Lhoty pod Kosířem
měl vyřešeno, bylo by nám všem líp.
• Pokud je uváděna jedna jistá agentura, které mělo být jen letos uhrazeno
405 000,- Kč za výběrová řízení, musíme uvést, že tato spolupráce přináší
ovoce, když na základě precizně zpracovaných a podaných žádostí pak obec
Drahanovice získává dotace na různé
akce a projekty. Pan Ivo Richter poukazuje opět pouze na náklady, které nás
stály výběrová řízení, zpracování
žádostí o dotace, poradenství. Ale jaksi
pozapomněl uvést, že díky precizně
připraveným žádostem o dotace nám
tato „jedna agentura“ jen v letošním
roce zabezpečila přes 9 milionů Kč na
dotaci na opravu místních komunikací
v Drahanovicích a dalších 249.800,-Kč
na dotaci na rostlinný materiál a pomocný materiál k výsadbě Aleje Svatopluka Čecha. Nechápeme, proč nás pan
předseda finančního výboru peskuje za
to, že jsme zajistili další finanční prostředky pro potřebné stavby, které nám
zhodnotí obecní majetek!!! Nutno
podotknout, že obec Drahanovice
získala dotaci na realizaci místních
komunikací a chodníků v Drahanovicích jako jedna ze 16 obcí
Olomouckého kraje a to ještě s nejvyšší alokací finančních prostředků. Podle
názoru pana předsedy finančního výboru se zřejmě tato spolupráce vůbec
nevyplatí.
• Proč se pan předseda finančního
výboru pozastavuje nad tím, co vše
bylo v tomto volebním období vybudováno? Vždyť to přece sám musí dobře
vědět! Zastupitelstvu obce každoročně
předkládal se svým komentářem k odsouhlasení závěrečný účet obce a
účetní závěrku obce Drahanovice.
Samozřejmě, že vždycky hlasoval
spolu s ostatními zastupiteli pro schválení těchto důležitých dokumentů obce
Drahanovice.
• Pokud se jedná o celkové výdaje za
volební období ve výši 170 mil (dle
rozpočtu výdaje obce činí ročně cca 50
mil. Kč), zde jsou zahrnuty i veškeré
výdaje spojené s provozem obce, tedy
platy zaměstnanců obce, pracovníků
údržby, energie (elektřina a plyn všech
domů v majetku obce), výdaje na zásahové jednotky (obec má v současné
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době tři), výdaje na provoz ZŠ a MŠ
Drahanovice, dotační program na
podporu spolků apod.
• Za toto volební období se ale nezajišťovaly finanční prostředky pouze na
opravu 119ky, určitě jste zaregistrovali, že obměnit zchátralý nevyhovující
vozový park, pořídit potřebné stroje
s nářadím pro provádění údržby a
zajistit našim pracovníkům údržby
důstojné zázemí přišlo obec Drahanovice ve volebním období 2018-2022
na celkem 9.275.295,27 Kč. Z toho jen
vybudování zázemí pro pracovníky
obecní údržby na potřebné moderní
hygienické úrovni přišlo na
2.860.280,81 Kč, pořízení chybějících
strojů potřebných pro kvalitně odvedenou práci (Traktor Lamborghini s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu
obce, kontejnerový nákladní automobil VOLVO, profesionální sekačky na
trávu Kubota a Crossjet, velkoobjemové kontejnery na komunální odpad,
bioodpad a odvoz posečené trávy,
štěpkovač, křovinořezy, ruční sekačka,
motorové pily, foukač, postřikovač,
plotostřih a řada dalšího potřebného
vybavení přišla na celkem
6.415.014,46 Kč.
Nutno podotknout, že na výše uvedené
stavební úpravy ani strojové vybavení
pro naši údržbu kromě štěpkovače,
který byl součástí dotace na akci
„Systém odděleného sběru Drahanovice“ neexistovaly ve volebním
období 2018-2022 žádné dotace. Vše
jsme proto byli nuceni pořídit z vlastních prostředků obce Drahanovice.
Zástupce firmy, která nám dodávala
traktor Lamborghini v roce 2019 s vybavením pro celoroční údržbu za
1.844.040,- Kč, nám řekl, že podobný
traktor jsme na obci mohli mít již před
několika lety, když na pořízení obecní
techniky byly vypsány 90% dotace.
Doslova nám řekl, že navštívil našeho
předchůdce, pana starostu Ivo Richtera
a o možnosti pořízení traktoru na dotace jej informoval. Dostal odpověď, že
obec Drahanovice žádný traktor nepotřebuje. Samozřejmě, neměl by s ním
kdo jezdit. Pracovník pořízený na
údržbu obce z Úřadu Práce a pracující
za minimální mzdu obyčejně nemá
potřebnou kvalifikaci pro to, aby mohl
podobné stroje obsluhovat.
• Co vše se v obci Drahanovice vybudovalo a pořídilo za volební období
2018-2022 názorně ukazuje první
kalendář Obce Drahanovice, který
jsme vydali na rok 2022. Je tam vidět
obrovský posun obce Drahanovice
vpřed, což se pochopitelně nemůže
bývalému panu starostovi líbit.
Chápeme, že je pro něj těžké zkous-
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nout, že nic podobného za 16 let svého
působení ve funkci starosty obce
Drahanovice nevymyslel. Náš obecní
kalendář není jen přehledem krásných
fotografií, ale především slouží našim
občanům jako plánovací kalendář
všech svozů odpadů od komunálního,
biologického, plastů, papíru, skla a
samozřejmě velkoobjemného pro
všechny místní části obce Drahanovice. Zároveň slouží k připomenutí
kulturních a společenských akcí, pořádaných obcí, našimi spolky a organizacemi v naší obci.
• Obecní kalendář jsme pořídili za
finanční prostředky ušetřené za služby
právníka, kterého jsme zdědili po bývalém panu starostovi Ivo Richterovi a
který účtoval obci Drahanovice každý
měsíc 15.730,-Kč fixního paušálu za
právní služby. S právníkem jsme se
rozloučili a naši dnešní právní zástupci
fungují dle potřeby obce Drahanovice
a na základě skutečně odpracovaných
hodin.
• Co je špatného na tom,že jsme
našim spoluobčanům, kteří trvale bydlí
v naší obci a odvádí v ní daně a poplatky darovali stolní obecní kalendář za
188,-Kč, který navíc obsahuje plán
svozu všech odpadů a dále program
kulturních a společenských akcí v celé
obci Drahanovice?
• Oslavy 700 let obce Drahanovice se
líbily 99,99% návštěvníků, jen panu
předsedovi finančního výboru Ivo
Richterovi ne. Kdyby se zúčastnil
slavnostního pokládání věnce k pamětní desce učitele Vlastimila Spáčila
věděl by, že věnec byl položen bezprostředně po proslovu pana starosty
Tomáše Krönera a následného odeznění České státní hymny, kterou Svatocecilský chrámový sbor z Olomouce
pod vedením varhaníka a kapelníka
Jan Gottwalda zazpíval tak úchvatným
způsobem, že všichni přítomní prostě
museli stát v pozoru až do posledního
odzpívaného tónu. Co se týče udírny –
proč pan Ivo Richter jako bývalý hráč
Sokola Drahanovice nepřiložil ruku
k dílu a pod udírnou nezatopil? Proč
nepomohl svým bývalým spoluhráčům
a kamarádům při tak obrovské akci?
Řada zastupitelů se zapojila do služeb.
Proč pan Richter nepomohl ani s přípravou, ani s realizací akce? Bývalý
starosta, zastupitel a neudělal pro naši
obec v rámci tak důležité akce vůbec
nic a pak se ještě diví, že nebyl ohodnocen. Za co? Za svou nečinnost?
Pozvánku na akci obdržel e-mailem od
pana starosty obce Tomáše Krönera tak
jako všichni ostatní zastupitelé v dostatečném časovém předstihu. O jakém
vrcholu drzosti a arogance to mluví?
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Že by o tom, jak v roce 2018 všechny
občany tahal za nos, že již se starostováním končí a bude si užívat důchodu a
nyní v roce 2022 plánuje svůj Comeback? Ať si napřed pořádně zamete
před svým prahem!!!
• Vyúčtování oslav 700 let obce
Drahanovice ještě není definitivně
uzavřeno. Částky nákladů a příjmů
nejsou ještě konečné. Čekáme na přislíbené dotace z Ministerstva kultury a
z Olomouckého kraje. Tato akce byla
jedinečná, finanční prostředky investované do kultury pro naše spoluobčany
mají hlubší význam z pohledu hrdosti
k místu, kde dlouhodobě žijí, odvádějí
své daně a platí poplatky. Že se akce
zúčastní i návštěvníci z okolních obcí
se dalo při tak nabitém kulturním programu předpokládat. Je to reklama pro
celou naši obec. Další význam této
akce spočívá v prohloubení spolupráce
se všemi našimi spolky, které nás nenechaly na holičkách, ale zajistily pro
účastníky této mimořádné akce občerstvení. Po odmlce kulturních a společenských akcí, způsobených Covidem
– 19 to byla v rámci vzájemné spolupráce opět podaná ruka obce Drahanovice našim spolkům na podporu
jejich činnosti z výtěžku prodaného
občerstvení na oslavách 700 let obce
Drahanovice. Porovnáme-li všechny
tyto výše uvedené aspekty, pak částka
na zajištění oslav 700 let obce Drahanovice byla jednoznačně správnou
investicí pro zdravý rozvoj naší obce
do budoucna. Ve srovnání s náklady,
které budeme muset pro 127 trvale
žijících obyvatel Lhoty pod Kosířem
(71.900.000,-Kč) vynaložit na zhotovení stokové kanalizace a v podstatě
„zakopat do země“, se nám zdá narážka pana předsedy finančního výboru
Ivo Richtera na „rozumnou investici“
jako obzvláště nelogická.
• O tom, jak pan předseda finančního
výboru Ivo Richter projevil zájem
získat pro svou dceru od obce Drahanovice dle podhodnoceného znaleckého posudku pozemek p.č. 597/145 –
orná půda o výměře 1147 m2 Za kapličkou v prosinci 2018 a to za cenu 285,Kč/m2 , když od roku 2016 se stavební
pozemky v této lokalitě prodávaly za
980,-Kč/m2 jsme psali v minulém čísle
obecního zpravodaje. Nechápeme,
proč pan Richter pořád tuto kauzu
otvírá, proč radši nezpytuje svědomí.
Ve svém článku uvádí notně zavádějící
informace, ze kterých vyplývá, že jsme
nevýhodně směnili pozemek p.č.
597/145 za pozemek za školou. Tak to
přece v žádném případě není!!!
Pozemek p.č. st. 47/2 včetně rodinného
domu č.p. 32 měl být opravdu obcí
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Drahanovice odkoupen za 500.000,Kč, ovšem před podpisem smlouvy
tehdejší majitel nemovitosti změnil
podmínku prodeje. Místo peněžních
prostředků chtěl pozemek s domem
směnit za ornou půdu v uvedené ceně.
Na tuto podmínku Obec Drahanovice
nemohla přistoupit, jelikož orné půdy
máme nedostatek a každý m2 orné půdy
budeme potřebovat na plánovaná společná zařízení v rámci řešených komplexních pozemkových úprav. Poté, co
firma RENEMAX s.r.o., uvedený
pozemek koupila a projevila zájem o
pozemek p.č. 597/145 v lokalitě Za
kapličkou, došlo k jednáním, jejichž
výsledkem byla směna pozemků s
doplatkem za aktuální tržní cenu
pozemku p.č. 597/145 Za kapličkou,
která činila dle znaleckého posudku
2.300,-Kč/m2. Hodnota pozemku za
1147 m2 tedy činila 2.638.100,-Kč,
oproti znaleckému posudku ve výši
326.895,-Kč, který pan Richter
zastupitelstvu předložil pro schválení prodeje parcely jeho dceři v prosinci 2018.
• Jednoduše řečeno: pozemek p.č.
597/145 v hodnotě 2.638.100 Kč Za
kapličkou jsme vysměňovali za pozemek p.č. st 47/2 včetně RD č.p. 32
v lokalitě za školou v hodnotě
700.000,-Kč a firma RENEMAX s.r.o.
nám za pozemek p.č. 597/145 doplatila
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zbývající částku do hodnoty pozemku
ve výši 1.938.100,-Kč. Hlavní trasy
inženýrských sítí jsou v Lokalitě Za
kapličkou kromě dešťové kanalizace
(jejíž projekt je třeba upravit) již vybudované. Přípojky inženýrských sítína pozemek p.č. 597/145 si pro moderní bytový dům firma RENEMAX
s.r.o. zajistí na své náklady sama
včetně výstavby chodníku a parkovacích stání kolem bytového domu
na pozemcích obce p.č. 597/176.
• Prodej pozemku p.č. 100/84 v k.ú.
Drahanovice zastupitelstvo obce Drahanovice odsouhlasilo opravdu na
svém 1. řádném zasedání po ustavení
dne 12.12.2018. Pan Richter ovšem
zapomněl dodat, že záměr o prodeji
pozemku byl řádně na úřední desce
obce Drahanovice vyvěšen v době od
18.3.2014 do 2.4.2014. O prodeji
pozemku a o výši ceny tedy s nynějšími majiteli pozemku jednal pan Ivo
Richter ještě v době, kdy vykonával
funkci starosty obce Drahanovice.
Jeho tvrzení o tom, že zde měla vést
„přístupová cesta do lokality na
Lázince“ se nezakládá na pravdě.
Podle platného územního plánu obce
Drahanovice, odsouhlaseného zastupitelstvem obce Drahanovice v červnu
2016 je přístupová cesta do zmiňované
lokality vedena přes soukromé pozemky vlastníků p.č. 100/65 a p.č.100/68.

Obnovili jsme nabouranou kapličku
sv. Floriána v Drahanovicích
Dne 15. září 2022 uplynou 2 roky od devastující dopravní
nehody, která nám naši památku místního významu - kapli
sv. Floriána v Drahanovicích z 1. poloviny 18. století staticky poškodila natolik, že nebylo možné ji lokálně opravit.
V obecních zpravodajích č. 1/2021 a 3/2021 jsem vás dostatečně ve svých článcích informoval o schválení varianty A
studie obecním zastupitelstvem, při které dojde k rozebrání
stávající kapličky a jejímu přesunutí zhruba o 3 m dále do
lokality Za kapličkou a zachování čelní orientace kapličky
směrem s Černé věži. Dále jsem vás informoval o složitosti
a úskalích následného zpracování projektu s názvem
„Přemístění kaple sv. Floriána v Drahanovicích“, který
zpracovávala Ing. arch. Iveta Trtílková z Architektonické a
projekční kanceláře VIP z Olomouce. Vše dobře dopadlo,
projekt byl řádně zpracován a koncem ledna letošního roku
jsme získali platné stavební povolení. V polovině března
proběhlo řádné výběrové řízení na dodavatele stavby, vítězem se stala firma STAVBROS s.r.o. z Brodku u Prostějova
s nabídkovou cenou 1.052.626,47 Kč vč. DPH. Vyřešili
jsme odškodnění pojistné události ve vztahu k dopravní
nehodě na základě vysoutěženého rozpočtu přemístění
kapličky. Obec Drahanovice obdržela od UNIQUA pojišťovny, a.s. částku 468.845,-Kč. Realizace probíhala v době
od 1.4.2022 do 31.8.2022. Stavební práce spočívaly v rozebírání původní konstrukce, přemístění objektu kapličky s
vybudováním nových základů a znovupostavením kapličky,
v úpravě okolí kapličky vybudováním dlážděných ploch
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• Žádná ani pomyslná černá listina
neexistuje. Existují pouze na jedné
straně zastupitelé, kteří odvedli za
volební období 2018-2022 s obrovským nasazením pro naše občany kus
dobré poctivé práce. Na druhé straně tu
máme zastupitele, kteří byli po celé
volební období brzdou rozvoje obce.
Nic kloudného nevymysleli, kritizovali vedení obce na každém kroku, napsali anonymní dopis na radu a vedení
obce na Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, vylepovali na plakátovacích
plochách nepravdivé informace s cílem
zastrašit naše spoluobčany a očernit
vedení obce. Mezi tyto zastupitele,
kteří již nemají naší obci a spoluobčanům co nabídnout, pouze se snaží opět
dostat k moci, patří bohužel i bývalý
starosta obce a nynější předseda
finančního výboru pan Ivo Richter.
Chybí mu pokora. Proč nemá radost, že
obec Drahanovice vzkvétá? Protože to
není jeho zásluhou. Měl by si přiznat,
že co nestihl pro obec Drahanovice
vyřešit za celých 16 let svého působení ve funkci starosty obce, již nemá
sílu dohnat. Ať si v klidu užívá
zaslouženého odpočinku a budoucnost naší obce přenechá na starost
mladším a z našeho pohledu výrazně
schopnějším spoluobčanům.
Rada obce Drahanovice

včetně osazení betonových laveček, nasvícení kapličky
s prodloužením veřejného osvětlení, úpravě nivelety poklopu zemní soupravy na potrubí STL plynovodu, vybudování
retenčně zasakovacího objektu pro nakládání se srážkovými
vodami. Podařilo se nám podle dobových fotografií obnovit
kapličku ve své původní podobě a zakomponovat ji do nové
významné úpravy veřejného prostranství v naší obci.
Srdečně vás všechny zvu v pátek dne 16. září 2022 v 17
hodin na slavnostní žehnání přemístěné kapličky sv.
Floriána v Drahanovicích.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Srpen 2022
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Z činnosti kontrolního výboru konstatovali, že k porušení žádné plat- výše uvedeným informacím a uvádí
né legislativy nedošlo. A ono opravdu k nim komentář :
zastupitelstva
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jako předseda
kontrolního výboru zastupitelstva,
alespoň v krátkosti informoval o činnosti tohoto výboru za celé volební
období.
Kontrolní výbor má přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a
dále kontrolovat dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo
obce. Není to tedy žádný represivní
orgán.
Činnost kontrolního výboru kontroluje každý rok audit krajského úřadu,
takže výbor musí, respektive měl by
vykonávat činnost, protože případná
jeho nečinnost může obec jako subjekt
poškodit.
Mimo jiné jsem funkci předsedy
kontrolního výboru zastupitelstva
vykonával i minulé volební období a
upřímně musím konstatovat, že tehdy
se mi pracovalo daleko lépe, protože
tehdejší vedení obce dokázalo naslouchat a případné nedostatky i mimo
zápis se vždy snažilo napravit a nastavit případné nefunkční procesy, tak aby
byly v souladu s platnou legislativou.
V tomto volebním období to bylo
poněkud jiné. Když výbor chtěl provést kontrolu záležitostí týkajících se
obecního úřadu na úseku samostatné
působnosti, tak ze strany vedení obce
nám bylo sděleno, že na to nemáme
právo. Z toho důvodu se výbor převážně zaměřil na kontroly plnění usnesení
zastupitelstva obce a rady obce, kde
nebyly převážně, až na malé drobnosti,
nedostatky zjištěny a naplnili jsme
podstatu toho, že audit krajského úřadu
nikdy neshledal v činnosti kontrolního
výboru nedostatky a obec jsme nepoškodili.
Samotné zastupitelstvo obce nás za
celé volební období pověřilo pouze
jedním úkolem dne 14. 12. 2022 a ten
konkrétně zněl „Pověření kontrolního
výboru obce Drahanovice k prošetření
jmenování do funkce ředitele ZŠ aMŠ
Drahanovice z 26.4.2018“. Toto pověření přesahovalo rámec současného
zastupitelstva, protože zasahovalo do
minulého volebního období. Nedozvěděl jsem se a asi se nikdy nedovím,
kdo ze zastupitelů tento úkol vymyslel
a co tím sledoval. Nicméně výbor pracoval vždy poslušně, tak jsme pověření
respektovali, danou záležitost prošetřili a porovnali s patřičným zákonem a

nedošlo, protože Zákon č. 561/2004
Sb. - Zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů mluví jednoznačně. Zápis o tomto šetření byl pořízen a
následně bylo zastupitelstvo dne 10. 3.
2022 s výsledky seznámeno.
Závěrem ještě okrajově zmíním
anabázi s „Rozpočtovým opatření č.
8/2021“ k jehož provedení byla pověřena rada obce samotným zastupitelstvem. Tento úkon nebyl proveden
zcela standardním způsobem. V okamžiku, když jsem zjistil anomálii,
upozornil na ni, tak ani vedení obce ani
většina zastupitelů nechtěli akceptovat
pochybení. Respektuji, je to přece
otázka svědomí každého zainteresovaného.
Možná vidíte, že zastávat funkci
předsedy kontrolního výboru zastupitelstva není vždy jednoduché. Ale i
případné nepochopení a různá invektiva jsem vždy vzal s nadhledem
a především pozitivně, protože to normální lidi vždy posune dál. Za těch 8
let, které jsem této funkci věnoval a
někdy i obětoval, jsem získal mnoho
zkušeností, a i celkový nadhled nad
fungováním obce jako instituce, která
má zabezpečit své občany jako poslední instance státu v zabezpečení každodenních potřeb obyvatel.
Tímto bych také chtěl poděkovat
svým voličům, kteří mi před čtyřmi
roky dali své hlasy a umožnili mi vás
občany zastupovat a ve prospěch obce
pracovat.
Vzhledem k tomu, že nám volební
období končí a v nadcházejících volbách budete volit nové zastupitele,
některé třeba opakovaně, tak přeji
všem, aby volba byla šťastná, nově
zvolené zastupitelstvo pracovalo jednotně, a především s úsměvem, rozvíjelo obec, stmelovalo občany jak generačně, tak mezigeneračně a zabývalo se
potřebami, požadavky i případnými
možnými problémy všech občanů, a
především ze všech částí obce.
Ing. Leoš Hausknecht
předseda kontrolního výboru

REAKCE RADY OBCE
DRAHANOVICE NA ČLÁNEK
ZASTUPITELE A PŘEDSEDY
KONTROLNÍHO VÝBORU
Ing. LEOŠE HAUSKNECHTA:
Rada obce Drahanovice se vyjadřuje k názoru člena zastupitelstva obce
Drahanovice a předsedy kontrolního
výboru Ing. Leoše Hausknechta k jeho

• K sdělení předsedy kontrolního
výboru citujeme „Když výbor chtěl
provést kontrolu záležitostí týkajících
se obecního úřadu na úseku samostatné působnosti, tak ze strany vedení
obce nám bylo sděleno, že na to nemáme právo“ uvádíme, že se jednalo ze
strany kontrolního výboru o požadavek
kontroly platných pracovních smluv
zaměstnanců obce Drahanovice včetně
kontroly platových výměrů. Po konzultaci s pracovníkem Ministerstva
práce a sociálních věcí v Praze bylo
kontrolnímu výboru sděleno, že na tuto
informaci nemá nárok, jelikož je
v kompetenci buď tajemníka úřadu,
není-li tato funkce zřízena, tak starosty
obce, jakožto zaměstnavatele. Vynaložené náklady jsou v souladu s rozpočtem obce.
• Považujeme za nutné vyjádřit se
k zprávě kontrolního výboru zastupitelstva týkajícího se „Pověření kontrolního výboru obce Drahanovice k prošetření jmenování do funkce ředitele
ZŠ a MŠ Drahanovice z 26. 4. 2018“.
Ze zápisu kontrolního výboru č.
1/2022 je zřejmé, že dokument „Jmenování do funkce“ ze dne 26.4.2018
není označen jednoznačným identifikátorem podle § 64 Zákona č.
499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a
spisové službě). Je pravdou, že kontrolní výbor uzavřel uvedenou otázku
s tím, že k žádnému porušení dojít
nemohlo a že školský zákon hovoří
jednoznačně, když není povinností
zřizovatele vyhlašovat konkurzní řízení pro další období funkce ředitele.
Bohužel je potřeba shledat, že závěry
kontrolního výboru jsou nesprávné.
Vzhledem k tomu, že uvedená právní
otázka přesahuje odbornost kontrolního výboru, zastupitelstva, jakož i rady,
byl tento přijatý závěr kontrolního
výboru konzultován i s advokátní kanceláří poskytující obci právní poradenství. Po vyhodnocení závěru kontrolního výboru je třeba deklarovat, že kontrolní výbor v rámci svého zápisu kontrolního zjištění vychází ze znění ustanovení školského zákona upravující
možnost zřizovatele vypsat výběrové
řízení na místo ředitele. Proti aplikaci
daného zákona není možné nic namítat, avšak v úkolu zadaném kontrolnímu výboru šlo o řešení jiné otázky.
Kontrolnímu výboru byl předložen
dokument z 26. 4. 2018, kterým mělo
dojít panem Ivo Richterem k jmenování paní Mgr. Lenky Trávníčkové na
základě konkurzního řízení (§166 odst.
2 školského zákona). Je tedy zjevné, že
dle znění jmenovací listiny pro paní
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ředitelku, měl bývalý pan starosta
Ivo Richter přistoupit k jmenování
paní ředitelky tzv. na základě konkurzního řízení. K tomuto konkurznímu řízení se do dnešního dne nepovedlo dohledat jakoukoliv dokumentaci a
lze se tak domnívat, že konkurzní řízení nikdy neproběhlo. Vzhledem k
shora uvedenému se nemohlo jednat o
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kontrolním výborem tvrzené prodloužení mandátu ředitele bez konkurzního
řízení dle §166 odst. 5 školského zákona, když jmenovací listina ze dne
26.4.2018 výslovně uvádí že Mgr.
Trávníčková je jmenována na základě
konkurzu.
• Ve dnech 7.2.-8.2.2022 provedly 2
kontrolorky, pověřené řízením pře-

ČERNÁ VĚŽ
V pátek 22. 7. a v sobotu 23.7. proběhly v areálu u Černé
věže oslavy k výročí 700 let od první písemné zmínky obce
Drahanovice. Počasí nám po oba dva dny přálo, občerstvení
bylo zajištěno, atrakce pro děti také, návštěvníků místních i
z blízkého okolí se sešlo dosti a akce se vydařily. V přilehlé
jídelně probíhala výstava k 20 letům od otevření Černé
věže. Na výstavě jste mohli vidět různé historické fotografie, z prvních úprav a rekonstrukce věže, alba s fotkami
z akcí a výstav proběhlých během 20 let po otevření Černé
věže. Část této výstavy je nadále přístupná k shlédnutí
v druhém patře Černé věže.
Další akcí, která proběhne v areálu u Černé věže v neděli
4. září od 15 hodin bude již XIX. Setkání seniorů, na kterém
vystoupí známá zpěvačka Leona Machálková s doprovodem. Pak by ještě měly proběhnout akce Strašidelná věž a
Mikulášská nadílka, které budeme připravovat.
Pozvánka na výstavu
V nejvyšším patře Černé věže stále probíhá výstava
s názvem „Z říše draků a snů“ autorky Anežky Aši Konečné
z Olomouce. K shlédnutí jsou zajímavé obrazy a na nich
mystické a fantasy příšery a draci. Pro děti jsou od autorky
připraveny omalovánky s drakem zdarma. Výstava je čás-

Z programu pro děti v rámci oslav 700. výročí založení obce
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zkoumání, z Krajského úřadu Olomouckého kraje přezkoumání hospodaření obce Drahanovice za rok 2021
s výsledkem že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a
zákona č. 420/2004 Sb.
Rada obce Drahanovice

tečně prodejní (můžete si zakoupit jak obrazy, tak různé
dračí šperky s drahokamy, brože s jednorožcem, vlkodlakem nebo různé drobné dětské přívěsky a klíčenky s dračím
drápem od 50,-Kč). Všechny tyto šperky ukrývají vlastní
drahokam, a proto jsou jedinečné a originální. Výstava
potrvá do středy 28. záři do 17 hodin.
Informační materiály a suvenýry
V informační místnosti Černé věže jsou k dostání různé
letáčky, mapky návštěvních míst v okolí, Hanácký kalendář
a stolní kalendář oba z Regionu Haná na rok 2022.Vše zdarma, přijďte si vybrat.
Zakoupit si můžete i nové suvenýry k výročí 700 let obce
Drahanovice:
• kniha Dějiny obce Drahanovice - 130,-Kč;
• výroční tur. známka Černá věž - 20 let od otevření Černé
věže - 40,- Kč;
• výroční tur. vizitka č. V 206 složená - 15,- Kč;
• klíčenka dřevěná Černá věž - 60,- Kč;
• sada pohlednic Drahanovice, 12 kusů - 160,- Kč;
• hrnek rovný Černá věž + Kostel sv. Jakuba - 105,- Kč;
• hrnek rovný Černá věž + Galerie U Kalicha - 105,- Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lucie Lichnovská

Srpen 2022

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Strana 11

Galerie U Kalicha
V Galerii U Kalicha je umístěna
stálá expozice fotografií s popisem
rozhleden na Moravě. Část výstavy
tvoří kopie dokumentů z doby, kdy
kostel vznikl, tj. z roku 1934 a potom
fotografická dokumentace oprav kostela v letech 2014 - 2015.
Po dobu oslav významného výročí,
700 let od první písemné zmínky o
Obci Drahanovice, které probíhaly ve
dnech 22.8., 23.8. a 24.8.2022, byla
v Galerii U Kalicha instalována výstava dobových fotografií obce i občanů
Drahanovic, několik obrazů, dřevořezeb i plastik zhotovených rodáky
z Drahanovic. O vytvoření této vyjímečné výstavy se zasloužily paní
Zdenka Žáková a paní Lucie Lichnovská. Velmi působivé bylo listování
alby Sboru pro občanské záležitosti
s fotkami ze svateb a vítání občánků.
Kronika fotbalistů Tělovýchovné jednoty Drahanovice byla krásnou vzpomínkou na dřívější časy.
Galerii navštívilo v době konání
oslav, od pátku do neděle 250 občanů.
Výstava měla takový úspěch, že se
někteří občané vrátili na prohlídku po

oslavách, aby měli více času a klidu na
podrobnější prohlídku vystavených
dokumentů. O úspěchu výstavy hovoří
také pochvalné zápisy v knize návštěv.
Oslavy probíhaly i v prostorách
zahrady přiléhající ke galerii. V sobotu
dopoledne děti přivítal „Pohádkový
kolotoč“, následoval Petr Spálený
Revival. Tímto skončil sobotní program u Galerie, ale bohužel zmizely i
dětské atrakce (skákací hrad a malý

Vysadili jsme novou
„Alej Svatopluka Čecha“
V předjaří 2022 pokračovalo na svazích kopce Příhona
nad Ludéřovem 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. Hašení ohnišť po spálených větvích a
náletech probíhalo vždy za pomoci vysokotlakého D proudu, z čerpadla Heron EMPH 20, které je umístěno v zásahovém vozidle Avia A31 JSDH Ludéřov. Při hašení byl prověřen případný prvotní zásah při začínajícím požáru. Zásoba
vody, kterou vozidlo veze, bohatě stačila na důkladné uhašení a prolití spáleniště. Po vykácení přestárlých stromů a
vyřezání náletů jsme předmětné plochy nechali celoplošně
zfrézovat lesní štěpkovací frézou tak, abychom se zbavili
pařezů po vykácených stromech, keřích a náletových dřevinách. V průběhu měsíce května 2022 byla dle projektu renomované olomoucké architektky Ing. Karin Dienstbierové
s názvem „Obnova lipové aleje na Příhoně, DrahanoviceLudéřov“ vysazena ve směru od Ludéřova k pomníku
Svatopluka Čecha dvouřadá lipová alej z lípy velkolisté
(Tilia platyphyllos) v počtu 33 ks, která přímo navazuje na
alejové výsadby 8 ks stejných lip, vysazených pod mysliveckou chatou „U Svatopluka“ v roce 2018. Další 3 lípy
byly vysazeny nad pomníkem Svatopluka Čecha v rámci
obnovy čtyřřadé historické aleje na Příhoně. Součástí projektu byla obnova části třešňového sadu na úpatí Příhona,
kde bylo vysazeno celkem 9 ks ovocných třešní v několika
odrůdách. Na východním svahu Příhona byl rovněž vysazen 1 ks dubu zimnáře v rámci plánované vyhlídky na

kolotoč) což návštěvníci postrádali.
V neděli byla hojná účast dopoledne
na výstavě v Galerii a odpoledne se
sešlo v zahradě na zhlédnutí programu
hodně dospělých i dětí. Vystoupení
Adélky Dobešové a její písničky se
dětem velmi líbilo. Následovalo
vystoupení písničkáře a vypravěče
pana Josefa Fouska. Odpoledne zakončilo vystoupení hudební skupiny
RANGERS BAND.

Ludéřov, Drahanovice a střední část Hornomoravského
úvalu s posezením.
V rámci výše uvedeného projektu bylo provedeno vykácení náletových dřevin, nevhodných keřových skupin, přestárlých a neperspektivních stromů, pálení větví, štěpkování
a likvidace dřevní hmoty, plošné frézování pařezů po vykácených stromech a náletových dřevinách, ošetření 17 ks
stávajících stromů stromolezecky certifikovaným arboristou, vykopání výsadbových jam pro lípy bagrem, výsadba
celkem 36 lip velkolistých, 1 ks dubu zimnáře a 9 ks ovocných třešní, naložení a odvoz přebytečného vykopaného
kameniva z výsadbových jam. Výsadbové práce provedli
členové SDH Ludéřov, pracovníci údržby obce Drahanovice a ludéřovští občané.
Celkové náklady akce na materiál a na práce provedené
subdodavatelsky (frézování pařezů po vykácených stromech a náletových dřevinách, ošetření stromolezcem –
arboristou, naložení a odvoz přebytečného kameniva) činily
celkem 311.051,-Kč včetně DPH. Obec Drahanovice požádala o dotaci z Národního programu životní prostředí na
nákup stromů a pomocného materiálu k výsadbě včetně
dotace na pořízení projektové dokumentace v celkové výši
249.800,-Kč. Dotace nám byla přiznána v plné výši!
Obnovu travního porostu předmětné lokality jsme ponechali
přirozené sukcesi a to tak, abychom obnovili původní bylinný porost Příhona s množstvím původních kvetoucích trvalek (hvozdíky, chrpy, silenky, třezalka, mateřídouška, a.j.).
V další etapě revitalizace zeleně na Příhoně plánujeme obnovu stezky od bývalé obecní vodárny za zahradami směrem
na Příhon, která byla kdysi hojně využívaná nejen místními
občany, dětmi z MŠ Ludéřov v rámci pravidelných procházek po přírodě, ale též návštěvníky kulturních a společenských akcí u Svatopluka na Příhoně. Výsadba nové „Aleje
Svatopluka Čecha“ výrazně přispěla k obnovení přírodních,
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kulturních a společenských hodnot této významné lokality,
která je již více jak jedno století geniem loci Ludéřova a
okolí.
Závěrem mi dovolte, abych osobně poděkoval všem,
kteří se od podzimu 2021 do poloviny července 2022 podíleli na přípravných pracech, výsadbách stromů, konečných
úpravách revitalizovaných ploch a následné údržbě. Z ludéřovských hasičů to byli – velitel JSDH Lukáš Navrátil, starosta SDH Ing. Pavel Navrátil ml., členové Pavel Janů, Jan
Palička, Tomáš Palička, Jakub Brijar, Bc. Milan Husička,
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Jan Sklenák, Michal Sedlář, Alois Navrátil, Tomáš Navrátil,
Jakub Němčák, Ing. František Navrátil ml., z pracovníků
údržby-vedoucí Jaroslav Nakládal, pracovníci – Jiří
Palička, Radek Baláž, Pavel Blaha, Michaela Svobodová,
Jiřina Pilmajerová, dále certifikovaný arborista Pavel
Dundáček, ludéřovští občané – Antonín Navrátil, Josef
Tomeček, Tomáš Lakomý, Lukáš Lakomý, Martin Spurný a
pracovnice Obecního úřadu Drahanovice paní Hana Čajanová.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

Odhalili jsme obnovený reliéf pomníku Svatopluka Čecha
a požehnali obnovený pískovcový kříž na Příhoně nad Ludéřovem
V sobotu 16.7.2022 se konala na
Příhoně nad Ludéřovem mimořádně
úspěšná obecní akce, pořádaná ve
spolupráci s Agenturou Gong a Mysliveckým spolkem Drahanovice, z.s.
Zahájení proběhlo ve 13 hodin u
pomníku Svatopluka Čecha, postaveného našimi předky na památku básníka a spisovatele Svatopluka Čecha
v roce 1908. Nutno podotknout, že
pomník postavil tehdejší spolek
„Odbor Národní jednoty“ jako první na
Moravě a to pouhé 3 měsíce po básníkově smrti. Ve své úvodní řeči to připomněl pan starosta obce Drahanovice
Tomáš Kröner. Připomněl i další souvislosti a sice to, že Odbor Národní
jednoty v Ludéřově měl v tehdejší
době širokou základnu svých členů ze
všech dnešních místních částí obce
Drahanovice a že z výtěžku svých
aktivit (hrával divadla, pořádal besedy,
oslavy výročí založení obecné školy
v Ludéřově, a.j.) podporoval menšinové školství v tehdejších poněmčelých
krajích severní Moravy, šířil osvětu a
národní uvědomění. Nákladem Odboru
Národní jednoty byl též postaven před
rovnými sto lety, tedy v roce 1922
pomník Svobody pod Vinohrádkem
v Ludéřově a to na památku našich
spoluobčanů padlých v 1. světové
válce. Ve svém proslovu pan starosta
obce dále připomněl, že jedinečný
bronzový reliéf pomníku Svatopluka
Čecha od akademického sochaře Julia
Pelikána přežil celé 20. století - dobu 1.
československé republiky, 2. světové
války, dobu totalitního komunistického režimu. Bohužel nepřežil dobu
svobody a demokracie. V květnu 2012
jej neznámý vandal odcizil a obci
Drahanovice tak způsobil škodu ve
výši 122.000,-Kč. Historická hodnota
byla ovšem nevyčíslitelná. Od té doby
zdobil tento významný historický
pomník nedůstojný reliéf Svatopluka
Čecha z plastového potisku.
Podle sádrového odlitku původního
reliéfu Svatopluka Čecha, nalezeného
v roce 2020 při stavebních úpravách

v rámci výstavby nového oddělení
Mateřské školy v Ludéřově přistoupilo
vedení obce Drahanovice v letošním
roce 2022 k obnově pomníku Svatopluka Čecha, spočívající ve zhotovení
odlitku původního bronzového reliéfu
Svatopluka Čecha, dále vyčištění
pomníku a obnově původní kamenné
desky s nápisem „Památce Svatopluka
Čecha“. Ve výběrovém řízení na dodavatele zvítězila firma Štěpán Hemzal
z Konice s nabídkovou cenou
148.400,-Kč, která obnovu pomníku

prováděla od května 2022. Olomoucký
kraj poskytl dotaci na částečnou úhradu výdajů na Obnovu pomníku
Svatopluka Čecha na Příhoně na p.č.
568/4 v k.ú. Ludéřov v celkové částce
35.000,-Kč z dotačního programu
s názvem „Program památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2022“ –
Dotační titul č. 2 – Obnova staveb
drobné architektury místního významu.
Na závěr svého projevu pan starosta
poděkoval realizační firmě za skvěle
odvedenou práci, dále poděkoval
všem, kteří se zasloužili o přípravné
práce na kácení náletových a dožívajících dřevin, pálení, štěpkování dřevní
hmoty, úklidu a vysazení „Aleje
Svatopluka Čecha“ včetně obnovy

lipové aleje kolem pomníku Svatopluka Čecha a rovněž poděkoval
Agentuře Gong za spolupráci při přípravě programu a našim myslivcům za
zajištění občerstvení.
Poté následovalo slavnostní odhalení nově instalovaného bronzového
reliéfu Svatopluka Čecha, zpracovaného dle původního dochovaného sádrového odlitku akademického sochaře
Julia Pelikána. Za potlesku všech přítomných slavnostně odhalili nově
obnovený reliéf Svatopluka Čecha
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starosta obce Drahanovice Tomáš
Kröner spolu s radním obce Mgr.
Aloisem Švancarou a zhotoviteli
Petrem a Štěpánem Hemzalovými.
Následoval koncert hudby při Hasičském záchranném sboru Olomouckého
kraje.
Ve 14 hodin proběhlo slavnostní
žehnání v loňském roce obnoveného
pískovcového kříže z roku 1911 na
Příhoně, který tehdy postavili svým
nákladem dobrodinci z LudéřovaStřížova a okolí. Nutno podotknout, že
hlavním cílem při obnově kříže v roce
2021 bylo obnovit kříž v jeho původní
kráse. Původní kříž nebyl kovaný na
pískovcovém podstavci, ale byl celý
pískovcový. V době komunistického
režimu došlo k rozbití původního pískovcového kříže. Komunistický režim
se jednoduše se sakrálními památkami
po našich předcích nemazlil. Kovaný
kříž pořídil a osadil bývalý ludéřovský
kovář, pan Alois Ivan. Při demontáži
pískovcového podstavce po odkrytí
posledního kamene, který zakrýval
obvodové kamenné základy objevili
kameníci pečlivě poskládané nejdůležitější artefakty z původního pískovcového kříže, které naši předci důmyslně
skryli. 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. 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, 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. A to se také stalo. Všechny výše uvedené skutečnosti
přítomným účastníkům žehnání kříže
potvrdil sám kamenosochař Štěpán
Hemzal. Před slavnostním žehnáním
kříže administrátor farnosti Drahanovice P. Mgr. Miroslav Lukasiewicz
vyslovil svůj údiv nad výše uvedenými
skutečnostmi a souvislostmi. Poté
slavnostně požehnal nově obnovený
pískovcový kříž na Příhoně a na závěr
žehnání zaznělo slavnostní Te Deum
laudamus (Bože chválíme tebe). Oslava poté pokračovala koncertním
vystoupením hudby při Hasičském
záchranném sboru Olomouckého kraje. V 16:30 hodin
provedla jednotka
SDH Ludéřov ukázku zásahu při
záchraně lesního
dělníka, který se
při své náročné
práci pořezal motorovou pilou.
Přítomní občané
se mohli přesvědčit o precizní připravenosti naší
zásahové jednotky v této souvislosti. Po dokončení ukázky si mohli sami občané
cvičně vyzkoušet
záchranu lidského života pomocí
figuríny, děti si
mohly vyzkoušet

ŠKOLA,
ZÁKLAD ŽIVOTA
Drahanovická škola prošla během roku několika změnami, a to nejen personálními. Vzhledem ke startovací pozici
konstatuji, že se nám školní rok vydařil a ten nadcházející
nás čeká mnoho dalších novinek, které zajisté udělají radost
zejména našim dětem. Po vybudování nového oddělení pro
nejmladší děti v MŠ Ludéřov byla vystavěna venkovní učebna na základní škole, dále nám obec poskytla nové kompletní vybavení učebny informatiky a během roku jsme se několikrát sešli se zástupci obce, abychom projednali rozšíření
MŠ Drahanovice a navýšili tak její kapacitu. V plánu je také
výstavba nové školní jídelny. Kromě navýšení kapacity
jsme se zabývali modernizací prostor a úsporou energií.
Environmentální učebna je již díky finanční podpoře obce
vybavena a děti ji tak budou moci využívat nejen k přírodovědnému učení a bádání. Do budoucna bychom na školním
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hašení pomocí vysokotlakého D proudu, z čerpadla Heron EMPH 20, které
je umístěno v zásahovém vozidle Avia
A31 JSDH Ludéřov.
Tato významná obecní akce byla
zakončena zábavným programem,
který zajistila Agentura Gong. Tentokrát se jednalo o vystoupení desítky let
populárního a známého umělce Libora
Pantůčka z Brna, který se v areálu na
Příhoně cítil jako zamlada, společně
s doprovodnou skupinou Plejády.
Kulturně společenské akce pro naše
občany na jedinečném výletním místě
u Svatopluka na Příhoně mají své neobyčejné kouzlo a to i ve spojitosti
s mysliveckým občerstvením. V pořádání výletů na Příhoně ve spolupráci
s Agenturou Gong a Mysliveckým
spolkem Drahanovice, z.s. budeme
pokračovat pravidelně i v příštích
letech.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice

dvoře rádi vytvořili prostředí, kde se děti více seznámí se
zákonitostmi přírody a využitím přírodních energetických
zdrojů. Nejen děti ze školní družiny si budou moci vyhrát na
novém pískovišti. Obec pro nás zajistila koupi pozemku,
který navazuje na školní dvůr. Do budoucna se tak můžeme
těšit na rozšíření prostoru, který skýtá mnoho možností pro
další poznávání.
Spolupráce obce a školy je velmi efektivní, a to se nám
zpečetilo i při přípravách a samotné realizaci oslav výročí
obce, kdy se budova základní školy otevřela nejen bývalým
žákům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.
Účast na prázdninových dnech otevřených dveří, jejichž
součástí byla i výstava dobových fotografií, písemností a
školních pomůcek, byla nad očekávání vysoká a my všem
děkujeme za slova chvály, která nám dodala motivaci se ve
zvelebování školy ještě více snažit. Venkovní učebna také
posloužila jako útočiště pro účinkující na kostelní mši a o
týden později si zde mohli odpočinout poutníci Svatojakubské poutě. Při příležitosti oslav byla před budovou
školy slavnostně odhalena pamětní deska s informacemi o
životě pana učitele Vlastimila Spáčila, který ve škole
v Drahanovicích působil.
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Chtěla bych poděkovat všem příznivcům a přátelům školy za
dosavadní podporu, rodičům za důvěru, kterou v nás vkládají, a
v neposlední řadě patří velký dík zástupcům obce za jejich nasazení při rozvoji kvality vzdělání v naší obci.
Mgr. Hana Schafferová,
ředitelka ZŠ a MŠ Drahanovice

Vzácná návštěva výstavy v naší škole - bývalý pan ředitel Jaromír Papajík

Za naše děti a lepší školu
Dva politici se rozhodují, zda poslat
milion korun dotace na vybavení místní školy nebo na věznici a jeden druhému říká: „Určitě darujeme finance
na věznici! Copak ty ještě půjdeš do
školy?“
Tato anekdota se mi vybavila jako
protiklad ke snaze vedení naší obce,
které se podařilo pro místní mateřskou
a základní školu vynaložit nemalé
peníze. A nutné je říct, že už to bylo
potřeba!
Ruku na srdce, kdo z rodičů by chtěl
posílat dítě do školy, kde je střecha na
spadnutí, do školky, kde to smrdí plísní
nebo kde je málo místa a je tam nedostatečné či nebezpečné vybavení.
Ještě teď se mi vybavují slova některých místních rodičů se kterými jsem
se potkával ve školce: „jé, tohle povlečení jsme ještě měli před 30lety a tímto
ručníkem jsem se utíral!“ Mě to přišlo
v tu chvíli dost smutné.
Jak už jste se mohli dočíst v předchozích vydáních zpravodaje, školu i
školky se podařilo vybavit a opravit do

Nová pamětní deska před školou

stavu, kdy se rodiče nemusí bát, že
naše děti nebudou v čistém a bezpečném prostředí. Pokud budou mít i noví
zastupitelé rozum na krku a udrží stále
narůstající počet mladých rodin v obci,
bude se do dětí investovat dál. Ať už
půjde o rozšíření školky v Drahanovicích, obnovu školních zahrad nebo
výstavbu sportovišť pro volnočasové
aktivity.
Doposud zmiňujeme pouze materiální hodnoty, které jsou sice velmi
důležité, ale nemusí být klíčové.
Zásadní je totiž otázka, komu naše děti
svěřujeme? Dokáže děti zaujmout a
naučit tak, aby byly na kvalitní úrovni
nebo si ním neví rady a radši ho pošle
za dveře? Dokáže využít prostředí, kde
se škola či školka nachází? Předává
rodičům informace pravdivě a včas,
aby nedocházelo k nedorozuměním?
Jsem rád, že se i v tomto ohledu daří
bariéry posouvat. Díky personálním
změnám na úrovni vedení školy se
postupně mění zařízení v naší obci na
školu 21. století. Ze svých zkušeností
si dovolím tvrdit, že jak škola, tak
školky v naší obci mají velký poten-

ciál. Výhodná pozice školy i školek
nabízí výlety do okolí, učení v přírodě,
tedy podporu přirozeného vývoje a
směru „škola hrou“. Dále pak menší
počet dětí ve třídě zase vybízí k individuálnímu přístupu k jednotlivcům.
Díky tomu můžou naše děti přirozeně
nabýt vědomosti a to na lepší úrovni
než může být v přeplněných městských
školách.
Opět tu hrají klíčovou roli zaměstnanci školy i školek, kteří nejsou pro
naše děti jen učitelem, ale mnohdy
vzorem. Tráví s našimi dětmi kolikrát
více času než my rodiče. Vybavuje se
mi rčení, kdy dobrý řezbář s prachobyčejným nožíkem dokáže vyřezat dechberoucí výtvor, tak i učitel dokáže
v naší škole a s našimi dětmi neobyčejné věci. Proto budeme apelovat na to,
aby se naše nadšení přeneslo i na ně a
věřím tomu, že se podaří v následujících letech pozvednout úroveň místního vzdělávacího zařízení na úroveň
prémiové školy se spoustou zájmových
aktivit a navíc s individuálním přístupem.
Martin Reš, DiS.
Předseda školské rady

S kamerou na drahanovických oslavách 700 let od první písemné zmínky o obci
Že mají Drahanovice obrovský kulturní potenciál jistě
mnozí občané tušili ještě před oslavami 700 let obce a taky
si nad tím nejspíš mnohdy posteskli. Letošní významné
výročí a program k této příležitosti připravený musel zlomit
i ty poslední pochybovače. Měl jsem příležitost třídenní
akci absolvovat s kamerou a zachytit okamžiky, kdy se
nejen naši občané, ale i příznivci Drahanovic skvěle baví,

putují od Galerie U Kalicha k Černé věži a na hřiště, žasnou
nad tím, jak se obec proměnila a jak to tu konečně žije. Když
jsem každý večer doma procházel natočený materiál, cítil
jsem radost, upřímnou hrdost a naději. Kdybyste totiž tyto
záběry pustili komukoliv před oslavami, neuhodl by, že jsou
natočeny v naší obci. Ukázalo se, že i malá hanácká vesnice
obklopená tradičními, významnějšími turistickými cíli, na
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sebe může upoutat pozornost. Že si i navzdory odmítání
mnohých a různým organizačním "mouchám" dokáže patřičně oslavit takto významné výročí, že se tu lidé dokážou
spolu bavit a společně tvořit. Věřím, že úsilí, které pořadatelé vynaložili do příprav celé akce, je patřičně odměněno, a
to nejen pocitem z dobře odvedené práce. Kultura je nejen
v Drahanovicích, ale v celé naší zemi otloukánkem a stále

Je to již rok, kdy jsme na stránkách
Zpravodaje, který informuje o důležitých událostech v naší obci dali vědět o
existenci mobilního hospice Justýnka,
z.ú. pod vedením ředitelky Petry
Tylové, která se svým týmem zdravotnických a nezdravotnických pracovníků pomáhá s péčí v nelehkých chvílích
života nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich blízkým v jejich vlastním sociálním prostředí.
Rádi bychom sdíleli radost poté, co
se 8. října 2021 podařilo mobilnímu
hospici uskutečnit 1. Hodovou veselici, která se konala v krásném prostředí
místního Kulturního domu v Ludéřově. V této započaté tradici budeme
pokračovat i v letošním roce a to po
Hodové mši svaté v kapli Panny Marie
Růžencové v Ludéřově, která se bude
konat v pátek 7. října 2022.
Dále bychom se chtěli podělit o
nedávno proběhlé akci, která vznikla
v mysli dvou našich týmových pracov-
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ne dost lidí si uvědomuje, jak každá koruna do ní vložená se
několikanásobně může vrátit. Nebojme se do ní investovat,
pokračujme v pořádání podobných akcí a učme se, jak je
dělat ještě lépe a sebevědoměji, ať Drahanovice, jejich spolky a nakonec i občané zbohatnou kulturou. To bych své obci
do dalších let přál.
Mgr. Zdeněk Vévoda
kandidát do zastupitelstva obce Drahanovice

níků - manželů Břouškových a tak se
také stalo. Dne 30. 7. 2022 se konala 1.
pěší Svatojakubská pouť o celkové
délce 18 km. Trasa vedla od kostela sv.
Michala v Olomouci ke kostelu sv.
Jakuba Většího v Drahanovicích. Naše
krásná Haná neodradila poutníky
v cestě ani při nepřízni počasí. Závěr
pouti byl završen v našem kostele sv.
Jakuba Většího v Drahanovicích děkovnou mší svatou a poté jsme pro
poutníky připravili občerstvení v místní Základní škole ve venkovním areálu
nově vybudované environmentální
učebny. Zde se zhruba 30 poutníků
občerstvilo a schovalo před deštěm.
Celá akce proběhla ve velmi přátel-

Doprava, doleva
Individuální silniční doprava se stala postupem let nedílnou součástí života nás všech. Počet osobních automobilů
mezi lidmi narůstá, jejich technologie postupuje dopředu,
množství asistentů roste, zvyšují se výkony i rychlosti,
svoboda pohybu nezávislého na jízdním řádu hromadné
dopravy se stala dostupnou téměř každému, doba se všeobecně zrychluje, a na straně druhé narůstá nervozita za
volantem, která ruku v ruce s rutinou časem vyvolá událost,
kterou si nepřeje zažít nikdo z nás.
Rutina denní cesty do zaměstnání, do škol, do kroužků,
na nákupy, vlastně kamkoliv v lidech časem vyvolá dojem,
že už jej na známé trase nedokáže nic překvapit. „Na Nové
je vlastně ta stopka zbytečná, vždyť je tam krásně vidět,
U Bolka není potřeba brzdit, tam je vidět až do Střížova, to
samé na křižovatce ve Střížově, stejně tam nikdo nejezdí,
před školkou je padesátka, tak tam poletím 50. (V tom lepším případě.)“ I to známé „to stihnu“ se postupně zkracuje,
až jednoho dne dosáhne svého limitu. Překvapení se pak
koná, když se na Nové za sloup schová motorkář na hlavní
od Olomouce, nebo cyklista za polem s kukuřicí, nebo
U Bolka za zaparkovanou dodávkou celé osobní auto jedoucí od Střížova. (Kaplička by mohla vyprávět.) A věřte tomu,

ském duchu a už se velmi těšíme na 2.
pěší Svatojakubskou pouť, která se
bude konat příští rok.
Velké poděkování patří všem poutníkům za účast na této nové pouti a
celému týmu mobilního hospicu Justýnka, z.ú. za dobře odvedenou práci.
Zvláštní poděkování patří Otci Františku Dobešovi z Olomouce za odslouženou mši svatou, paní ředitelce ZŠ a
MŠ Drahanovice Mgr. Haně Schafferové za poskytnutí zázemí pro poutníky a vedení obce Drahanovice za podporu.
Petra Tylová
Ředitelka mobilního hospicu
Justýnka, z.ú.

nebo ne, ani děti se začátkem prázdnin neodletěly na jinou
planetu. Často okupují hřiště, třeba i v areálu školky v Drahanovicích, a jejich pohyb okolo hřišť zdaleka neustal,
naopak s koncem prázdnin narůstá.
Příkladů nešťastně řešené, nebo spíše nevyřešené,
dopravní infrastruktury z naší obce můžeme z rukávu vysypat celou řadu. Od zmiňované a v okrese známé křižovatky
na Nové, křižovatky ve Střížově, prostoru před školkami
v Drahanovicích a v Ludéřově, přes silnici v příšerném
stavu směrem na Lhotu nebo silnici vedoucí Lázinkou, po
všeobecnou absenci chodníků na většině území obce. Řadu
jmenovaných míst by řešila investice do infrastruktury,
slýcháme o kruhových objezdech, výstavbě chodníků,
nových površích, a dalších projektech blízkých, či vzdálených, ovšem pokaždé nákladných. Řadu situací podle mě
ani řešit nelze. Osobně si stále třeba nedokážu prostorově
představit chodník na Horce společně s obousměrnou silnicí
a parkujícími vozidly co se šířky prostoru týče. Ale to, co
může řadě míst pomoci, je především naše chování. Je to
zdarma a účinek okamžitý.
Opravdové zastavení na stopce nebo pomalejší jízda
podle zdravého rozumu na místech, kde se pohybují lidé,
než jízda podle předepsaných 50 je ohleduplnější ke zdejším
občanům, často i k rodinám s dětmi v kočárku, kteří za sou-
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časných podmínek zkrátka nemají kde jinde se pohybovat,
než v silnici. I v posledních domech na samotných okrajích
obce bydlí lidé, často i děti, kteří uvítají, když se kolem
hranic obce bude jezdit ohleduplně a zrychlovat opravdu až
za značkou, nebo zpomalovat s dostatečnou rezervou před
ní. Zvláště u Ludéřovské školky, kdy tamní občánci jsou
díky poloze školky a stísněnému prostoru, jak se říká,
opravdu „na ráně“. U škol a školek obecně je na místě počítat s hemživým pohybem drobotiny, nejednou u nich v ranních hodinách dochází k nebezpečným situacím.
Důkladné rozhlížení při dávání přednosti v jízdě ušetří ve
výsledku mnoho nervů a peněz, ovšem i na hlavní silnici je
dobré počítat s často omezeným výhledem z vedlejších ulic,
rychlost snížit a nespoléhat se na domnělou absolutní nad-
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vládu, kterou nám dal žlutý čtverec v bílém poli. Byť instalace zrcadel na problémových místech přehledu o situaci
rozhodně prospěla, stále je mnoho rohů a koutů, kam vidět
pořádně není.
Dalo by se takto pokračovat velmi dlouho, rozhodně ale
nemluvím jen o řidičích motorových vozidel. Týká se to
všech, chodci počínaje, přes motorkáře, cyklisty, po řidiče
osobních i nákladních vozidel a autobusů. Nenechte se vtáhnout do víru rutiny a nervozity. Pokud ovšem nic z toho, co
jsem napsal, nepovažujete za důležité, pamatujte alespoň na
to, abyste se vy i všichni, které cestou potkáte, vraceli domů
živí a zdraví.
Přeji všem mnoho bezstarostných kilometrů.
Petr Šimůnek, kandidát do zastupitelstva

Akce SPOZ - vítání občánků
19. 6. 2022

Helena Jiravová - Drahanovice, Ela Genčurová - Střížov
Simona Navrátilová - Ludéřov, Natálie Polášková - Ludéřov

Lukáš Zapletal - Střížov, Benjamin Kunc - Drahanovice
Tobias Vysloužil - Střížov, Sebastian Sklenka - Drahanovice
Anna Němčáková - Ludéřov

21. 8. 2022

Vojtěch Čajan - Ludéřov, Adam Vychodil - Drahanovice
Vilém Dus - Ludéřov, Zuzana Řezníčková - Drahanovice

Theodor Šíma - Drahanovice, Jakub Sloupský - Drahanovice
Barbora Lutrová - Ludéřov, Sebastian Malý - Drahanovice
Jan Dostál - Drahanovice

Matrika - svatby
Galerie U Kalicha Drahanovice
Barokní sýpka Ludéřov
Parčík Galerie U Kalicha
Za KD ve Střížově

23. 4. 2022
24. 6. 2022
15. 7. 2022
23. 7. 2022

Michaela Hradecká, Olbramice - Ladislav Fiala, Olbramice
Gabriela Vrtělová, Lutín - Ondřej Gallik, Lutín
Daniela Janíčková, Drahanovice - Roman Konečný, Drahanovice
Lucie Spáčilová, Střížov - Tomáš Pleyer, Bruntál
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Co je nového v řešení komplexních pozemkových úprav v naší obci
V jarním zpravodaji obce Drahanovice jsem popisoval, jakým způsobem probíhalo řešení Komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov a
v k.ú. Lhota pod Kosířem od loňského
podzimu. Projekční firmy ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro
Olomoucký kraj, Pobočkou Olomouc a
oběma Sbory zástupců dopracovaly
pro tyto naše 2 katastry tzv. „Plány
společných zařízení“, které byly předloženy dotčeným orgánům k připomínkování. Tyto pro naši obec velmi
významné dokumentace z hlediska
jejího dalšího vývoje v krajině schválilo zastupitelstvo obce Drahanovice na
svém zasedání dne 26.5.2022.
Plán společných zařízení pro k.ú.
Ludéřov zpracovala firma Hanousek
s.r.o. z Prostějova. Tento obsáhlý dokument v počtu 155 stran řeší na celkové
výměře 397,04 ha tzv. „Plán společných zařízení“. Jeho součástí jsou
cesty pro zpřístupnění pozemků –
celkem 7 hlavních asfaltových cest, 27
vedlejších cest s povrchem asfaltovým,
z mechanicky zpevněného kameniva
nebo travnatých, 19 doplňkových
travnatých cest, dále řeší protierozní
technická opatření v krajině a to 8
průlehů pro zmírnění vodní eroze, 4
větrolamy, z vodohospodářských opatření je součástí plánu společných zařízení celkem 42 zemních hrázek, 5
přehrážek, 23 průlehů nebo příkopů
pro ochranu Ludéřova a Střížova před
vodní erozí a přívalovými srážkami,
dále je řešena revitalizace 2 toků a
nádrží mezi Ludéřovem a Kníničkami.
Z ekologických opatření, které jsou
vždy součástí opatření pro zpřístupnění pozemků, protierozních a protipovodňových opatření jsou v plánu společných zařízení řešena 2 biocentra, 15
biokoridorů, 30 interakčních prvků.
Celková výměra všech společných
zařízení v k.ú. Ludéřov je 59,99 ha,
odhadované náklady roku 2022 na
zrealizování výše uvedených opatření
jsou ve výši 162,5 milionů Kč.
Plán společných zařízení pro k.ú.
Lhota pod Kosířem zpracovala firma
GEOVAP, spol. s r.o. z Pardubic. Tento
obsáhlý dokument o počtu 97 stran řeší
na celkové výměře 116,84 ha tzv. „Plán
společných zařízení“. Jeho součástí
jsou cesty pro zpřístupnění pozemků celkem 4 hlavní asfaltové cesty, 10
vedlejších cest s povrchem asfaltovým,
z mechanicky zpevněného kameniva
nebo travnatých, dále plán společných
zařízení řeší protierozní technická
opatření v krajině - celkem 12 záchytných a svodných příkopů kolem cest

pro zmírnění vodní eroze. Z ekologických opatření, které jsou vždy součástí
opatření pro zpřístupnění pozemků,
protierozních a protipovodňových
opatření jsou součástí plánu společných zařízení celkem 4 biokoridory a 4
interakční prvky. Celková výměra
všech společných zařízení v k.ú. Lhota
pod Kosířem je 9,04 ha. Odhadované
náklady roku 2022 na zrealizování
výše uvedených opatření jsou ve výši
56,4 milionů Kč.
V současné době projektanti v obou
pozemkových úpravách pracují na
návrhu nového uspořádání pozemků,
které budou přímo navazovat na
pozemky pro již schválená společná
zařízení. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj, Pobočka Olomouc pokračuje
v dohledání potomků zemřelých vlastníků pozemků a ve směnách pozemků,
pro potřeby společných zařízení.
Dokončena byla směna 12 ha orné
půdy mezi Státním pozemkovým úřadem a firmou AGRO Haná Land s.r.o.
v k.ú. Ludéřov, což je pro další průběh
komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Ludéřov a přípravě pozemků pro
následující realizace vynikající zpráva.
V letošním roce 2022 se naplno
rozběhlo řešení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drahanovice. Ve
čtvrtek 28. dubna 2022 v 16.00 hodin
se konalo na sále KD Ludéřov úvodní
jednání pro komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Drahanovice. Ing. Ivan
Polách, zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky
Olomouc seznámil vlastníky s účelem
a formou pozemkových úprav, s průběhem pozemkových úprav a časovým
harmonogramem postupu prací v k.ú.
Drahanovice. Ukončení pozemkových
úprav v k.ú. Drahanovice je plánováno
v první polovině roku 2025. Dále představil firmu GEOCENTRUM, spol.
s r.o., projekční a geodetickou kancelář
z Olomouce, která bude KoPÚ v k.ú.
Drahanovice na základě výběrového
řízení řešit. Na jednání byl zvolen Sbor
zástupců v počtu patnácti členů a jednoho náhradníka pro řešení KoPÚ
v k.ú. Drahanovice. Nevolenými členy
se stali: zástupce Státního pozemkového úřadu, Pobočky Olomouc (Ing. Ivan
Polách), Obce Drahanovice (Ing. Pavel
Navrátil st.), dále ZD Senice na Hané a
Ing. Drahomír Tobiáš, jejichž pozemky
zahrnují jednotlivě nad 10% z celkové
výměry pozemků, zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy. Do sboru
zástupců byli řádně zvoleni: Tomáš
Kröner, Ing. Jiří Mucha, Jaroslav

Nakládal, František Navrátil, Ing.
Jaroslav Navrátil, Mgr. Roman Paulo,
Jaroslav Sloupský, Marie Špundová,
Mgr. Alois Švancara, Ing. Jiří Švarc,
Josef Žák a náhradníkem Mgr. Milena
Valušková.
V době od 23.5.2022 do 2.6.2022
probíhalo šetření hranic vnějších a
vnitřních obvodů komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice, za účasti
komise složené se zástupců Státního
p o zemk o v éh o ú ř ad u , K r ajs k éh o
pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj, pobočky Olomouc, Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště
Olomouc, Obce Drahanovice, zpracovatelské firmy GEOCENTRUM, spol.
s r.o., a pozvaných vlastníků pozemků.
Státní pozemkový úřad, Odbor půdní
služby, Oddělení půdní služby Brno
pokračuje v k.ú. Drahanovice v aktualizaci bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), které jsou
nezbytné pro další postup řešení KoPÚ
v k.ú. Drahanovice. Zpracovatelská
firma bude pokračovat v soupisech
nároků vlastníků a společně se Sborem
zástupců budou probíhat jednání,
jejichž cílem bude vytvořit plán Společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům 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 plánů společných
zařízení, 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. Děkuji
zastupitelům obce Drahanovice, kteří
plány společných zařízení na květnovém zasedání schválili. Zvláštní poděkování zaslouží pracovníci Státního
p o zemk o v éh o ú ř ad u , K r ajs k éh o
pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj, pobočky Olomouc pod vedením
Ing. Kateřiny Neumanové za vynikající spolupráci a pomoc při řešení
pozemkových úprav v naší obci včetně
potřebných směn 12 ha pozemků
s firmou AGRO Haná Land s.r.o., které
budeme potřebovat pro budoucí společná zařízení.
Po dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích přistoupíme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro
Olomoucký kraj, Pobočkou Olomouc
ke zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení a poté

Strana 18

k realizacím společných zařízení po
etapách dle míry potřebnosti. Nutno
podotknout, že veškeré náklady na
zpracování komplexních pozemkových úprav od projektů až po realizaci
společných zařízení hradí dle zákona o
pozemkových úpravách č. 139/2002
Sb. Státní pozemkový úřad. Máme
před sebou obrovský potenciál na
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vyřešení protierozních a protipovodňových problémů v krajině, maximální
zadržení dešťové vody, zajištění ochrany našich obyvatel před bleskovými
povodněmi, zpřístupnění pozemků
novými cestami, výrazné zhodnocení
obecního majetku a to vše ze státních a
evropských dotací bez nutnosti zapojení výdajů z obecního rozpočtu. Máme
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za sebou kus dobře odvedené práce,
kterou nám může řada obcí jen a jen
závidět. Právem můžeme být hrdí na
to, že se nám podařilo zajistit zpracování komplexních pozemkových úprav
ve všech třech katastrech obce Drahanovice.
Ing. Pavel Navrátil st.,
Místostarosta obce Drahanovice
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Střípky z dějin obce
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že byla na
hodech pokřtěna nová publikace o
dějinách Drahanovic. Nutno podotknout, že se jedná pouze o vlastní
Drahanovice bez místních částí.
Ludéřov, Střížov, Kníničky a Lhota
pod Kosířem mají totiž své dějiny již
delší dobu knižně vydané, a to z pera
PhDr. Miroslava Koudely a Ing. Pavla
Navrátila. Paměti obce Ludéřova a
Paměti obce Kníniček a Lhoty pod
Kosířem vyšly v roce 1999 u příležitosti oslav 650 let založení Ludéřova a
Kníniček.
Chci na tomto místě poděkovat
vedení obce za to, že jsem dostal příležitost po letech konečně dostát mému
původnímu plánu – komplexně a
odborně zpracovat dějiny Drahanovic.
Příprava knihy mě stála mnoho sil, a to
i z toho důvodu, že jsem na ni měl
pouhý rok. Musel jsem reorganizovat
své původní pracovní plány, tak říkajíc
překopat kalendář. Věřím ale, že znač-
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né úsilí za tu námahu stálo. Kdy jindy
než při kulatém výročí bychom dosáhli
na dotaci z Ministerstva kultury, díky
níž se kniha prodává pouze za 130
korun! To by jinak při dnešních cenách
nebylo zdaleka možné. Publikaci si
můžete nadále zakoupit u Černé věže,
Galerie u Kalicha nebo na Obecním
úřadě.
Kniha o dějinách Drahanovic čítá
352 stran (z toho přes 200 stran textu) a
vyjma archeologie, kterou jsem přenechal dr. Kalábkové, jsem jejím jediným
autorem. Se vší pokorou mohu poznamenat, že takto zevrubně zpracované
dějiny má málokterá obec.
Historikova práce závisí na pramenech. Když se jich nedostává, je stěží o
čem psát. Když jich naopak máme
přehršel, nastává opačný problém.
Informace pro nejnovější dějiny získané z archiválií a od našich pamětníků
jsem musel pečlivě třídit. Z prostorových důvodů se všechny údaje do
knihy nedostaly. Textu by mohlo být
jistě mnohem více, ale to by se nám
dílo rozrostlo do nezvladatelných rozměrů. Prosím, přijměte moji upřímnou

Strana 19

omluvu, pokud Vám v knize něco
chybí.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na
přípravě naší publikace nějakým způsobem podíleli – pamětníkům, archivům, vydavatelství, korektorovi, recenzentům a mnoha dalším. Děkuji
také všem, kteří projevili o knihu
zájem. Vždyť se jí do dnešního dne
prodalo 204 kusů (z celkového nákladu
900 ks). Přiznám se, že jsem byl velmi
překvapen počtem našich milých spoluobčanů, kteří mě požádali o autogram. Bylo mi ctí!
Ale co s našimi Střípky z dějin?
Pokud Vás moje pravidelné příspěvky
bavily, nevěšte hlavu. Jistě se v budoucnu najdou témata, na něž v knize
nezbylo místo a o nichž byste si zasloužili být zpraveni. Třeba se objeví
nedávno ztracené prameny (například
kronika SDH nebo sokolská kronika).
Může se také jednat o střípky z dějin
Ludéřova, Střížova, Lhoty pod Kosířem nebo Kníniček...
Mgr. Roman Paulo,
zastupitel obce Drahanovice

Z ČINNOSTI JEDNOTEK SDH OBCE DRAHANOVICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v krátkosti
popsal činnost našich zásahových jednotek obce Drahanovice v období duben-červenec. V posledních týdnech jsme
mohli sledovat, jak více než tisícovka hasičů z celé ČR bojuje s ničivým živlem, který dokázal poničit jednu z nejkrásnějších částí naší země, tedy národního parku České Švýcarsko. Letošní vlna veder je nebývale silná a můžeme doslova
před svými zraky vidět, jak rychle se mění klima naší planety. I z tohoto důvodu je nutné mít vybavené, vyškolené a
trvale akceschopné jednotky požární ochrany. V dubnu a
květnu také proběhly již avizované kontroly dokumentace
velitelů všech JSDH. Troufám si říct, že i tyto poznatky nás
posunou dále a budeme mít naše jednotky ještě lépe připravené, a to jak po stránce výstroje a výzbroje, tak zejména po
stránce schopností a znalostí jednotlivých členů. Nyní se
podíváme na činnost jednotlivých jednotek.
JSDH Drahanovice - v průběhu roku byla jednotka
dovybavena prostředky, konkrétně se jednalo o zásahovou
přilbu Gallet a motorovou řetězovou pilu Stihl, která nahradila již dosluhující pilu Delmar. Dále byla podána žádost na
dovybavení jednotky z prostředků Olomouckého kraje,
která byla schválena a ještě do konce roku tak dojde k zařazení nových prostředků do výbavy Tatry 815. Jedná se o
prostředky pro čerpání – plovoucí čerpadlo POSEIDON
1200 HONDA GCV, 2 kalová čerpadla HONDA WT 30 a
ROSENBAUER NAUTILUS 4/1, 2 ks zásahových hadic
B75, 4 ks zásahových hadic C52, 3 ks savic B75 ASE 2m se
spojkou B75 a sací koš B75 se zpětnou klapkou. V měsíci
dubnu ještě absolvovali doškolení řidičů-referentů členové,
kteří nebyli proškoleni v měsíci březnu. V červnu pak proběhlo pravidelné školení a výcvik nositelů dýchací techniky.
Školení pravidelné odborné přípravy pak probíhá podle
ročního plánu, zkoušky a údržba techniky se koná minimálně 1x měsíčně. Za období duben-červenec řešila JSDH

Drahanovice celkem 9 událostí. Z toho byly 3 události ostré
zásahy a jednalo se vždy o požár. Konkrétně požár kontejnerů na sběrném místě v Drahanovicích, dále požár osobního
vozidla také v Drahanovicích a nakonec požár lesního
porostu mimo katastr obce Drahanovice. Dalších 6 událostí
již bylo spojeno s činností pro zřizovatele, konkrétně 3x
dováželi členové JSDH vodu na rozhlednu Velký Kosíř,
dále zalévali obecní zeleň, plnili vodou zátěže k pódiu na
oslavách 700 let založení obce a zde také prováděli i požární
dozor.

Likvidace požáru osobního vozidla, dne 5. května 2022 v Drahanovicích

JSDH Ludéřov - jednotka se schází každou první středu
v měsíci, kde provádí kontrolu techniky a pravidelnou
odbornou přípravu. Z požadavků na dovybavení se v letošním roce podařilo zejména zajistit dotaci z Olomouckého
kraje na pořízení souboru OOPP, tedy zásahové obleky,
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boty, atd. Na jaře úspěšně prošla vozidla ARO a Avia technickou prohlídkou. Průběžně také členové finalizují poslední úpravy na zásahovém automobilu Avia. Členové také
průběžně provádí e-learningové kurzy k získání odborných
způsobilostí. 13.5. navštívily hasičskou zbrojnici děti
z místní MŠ. Připravena byla prezentace z činnosti hasičů,
na kterou navazovala lanová dráha a stříkání ze džberové
stříkačky. Na závěr členové JSDH předvedli ukázku poskytnutí první pomoci a děti si odnesly i odměnu. 11.6. se JSDH
účastnila Náměšťských hodů, kde zajišťovala statickou
ukázku techniky. Součástí prezentace byly i projížďky historickým vozidlem ARO M461, což ocenily zejména děti.
16.7. se konala ukázka techniky s následnou ukázkou zásahu v rámci odhalení obnoveného reliéfu Svatopluka Čecha a
žehnání obnoveného kříže na Příhoně nad Ludéřovem. Čtyřčlenné družstvo zde provedlo ošetření zraněného s následným transportem. Poté si děti ještě zastříkaly vodou z Avie.
23.7. při oslavách 700 let obce Drahanovice zajišťovala
JSDH parkování. Za období duben-červenec řešila JSDH
Ludéřov 15 událostí. Z toho bylo 12 zásahů (likvidace
hmyzu a 1x převoz uprchlíků v rámci kraje) a dále 3x činnost pro obec (zalévání zeleně a 1x čerpání požární nádrže).
JSDH také zajišťovala nouzový dovoz dětí do ZŠ Drahanovice v době rekonstrukce mostu v Drahanovicích. Zde
bylo najeto přes 530 km. Nemalou měrou se pak členové
podíleli na výsadbě a následné péči o stromy, vysazené
v lokalitě na Příhoně nad Ludéřovem a tímto ušetřila obci
nemalé finanční prostředky.
JSDH Střížov - jednotka v tomto období aktivně hledala
nové členy do svých řad, což se podařilo. Nyní probíhá
jejich průběžné proškolování na techniku a důraz je zde
kladen i na získání potřebných vědomostí a odborné způsobilosti pro velitele a strojníky. Jednotka také navázala spolupráci s novým starostou Sboru dobrovolných hasičů Střížov,
kterým se stal br. Josef Vlach. Členové se na pravidelné
bázi školí na svěřenou techniku. V rámci požadavků na

O dobrovolných hasičích obce
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností všech sborů dobrovolných hasičů obce v letošním
roce. 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, ale v letošním roce jsme se již postupně dostávali do
normálního života a s tím i pořádáním různých kulturních a
sportovních akcí.
A nyní již k činnosti jednotlivých sborů naší obce.
Činnost SDH Drahanovice
V letošním roce se již činnost SDH rozjela a první akcí SDH
byl uspořádán sběr kovového odpadu po obci v dubnu.
V sobotu dne 30. dubna se uskutečnilo v areálu Galerie u
Kalicha stavění májky a poté v sobotu dne 28. května pak
kácení májky. Hasiči na obě akce připravili bohaté
občerstvení, včetně již tradičních bramboráků. Na obou
akcích vyšlo počasí a byla hojná účast občanů.
V sobotu dne 25. června pak byla uspořádána benefiční akce
ROSKAFEST na hřišti TJ Sokol Drahanovice, který byl
pořádán SDH Drahanovice ve spolupráci s TJ Sokol
Drahanovice, obcí Drahanovice a skupinou PRYOR ROCK
a výtěžek v celkové výši 31.000,- Kč pak byl předán za
přítomnosti starosty obce Tomáše Krönera, paní Nakládalové, zástupkyně organizace ROSKA, pro pomoc pacientům postiženým mozkomíšní roztroušenou sklerózou.
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vybavení JSDH byly obcí pořízeny 3 ks ručních radiostanic
včetně stolních nabíječek, které doplní výbavu jednotky.
Součástí balíku byly i nové baterie do 2 ks stávajících radiostanic, které jsou ve výbavě cca od roku 2009. Na financování tohoto souboru spojových prostředků se podílel i
Olomoucký kraj. Z hlediska mimořádných událostí pak
jednotka ze Střížova v tomto období nezasahovala.
Závěrem - pokud byste rádi více nahlédli do činnosti hasičů
v naší obci, pak neváhejte vyhledat facebookové stránky
jednotlivých SDH (Hasiči Drahanovice, Hasiči Ludéřov,
SDH 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 se
neváhejte obrátit na velitele JSDH nebo starosty SDH, jelikož aktivních lidí v obci není nikdy dost a rádi Vás přijmeme do svého kolektivu :)
Ing. Pavel Navrátil ml.
Radní obce Drahanovice

Ukázka první pomoci při exkurzi MŠ Ludéřov, dne 13. května 2022

V měsíci červeneci se pak hasiči podíleli na spolupráci při
zajištění a průběhu oslav 700 let založení obce Drahanovice,
kdy zajišťovali požární hlídku, podíleli se na průvodu obcí a
také zajišťovali občerstvení pro návštěvníky akce.
Pravidelně se scházeli i mladí hasiči, kdy v současné
době má SDH Drahanovice 2 družstva – jedno družstvo
mladších a jedno družstvo starších. První soutěží, které se
obě družstva účastnila, byla pohárová soutěž v Ludéřově u
příležitosti oslav svátku Sv. Floriána 7. května, kdy družstvo
mladších skončilo na 2. místě a družstvo starších na 1. místě. Další soutěží pak byla 8. května první soutěž okresní ligy
mladých hasičů v Loučanech, kde se účastnilo družstvo
starších a umístilo se na 2. místě. Také na další soutěži
okresní ligy v Újezdu se umístilo družstvo starších na 2.
místě, na třetí soutěži v Kožušanech se jim tak nedařilo, kdy
skončilo na 18. místě a na čtvrté soutěži v Hlubočkách se
pak umístilo na 4. místě. Soutěží v Újezdu, Kožušanech a
Hlubočkách se účastnilo i družstvo mladších, pro které je
toto první soutěžní rok, kdy se družstvo stále učí a ve svých
výkonech se stále zlepšuje. Obě družstva mladých hasičů se
ještě zúčastnila pohárové soutěže ve Střížově v červnu, kdy
družstvo starších soutěž vyhrálo. Další soutěže pak budou
probíhat po letních prázdninách a doufáme, že družstvo
starších naváže na své výsledky a bude tak dobře reprezentovat SDH Drahanovice.
V letošním roce se také podařilo opět složit družstvo
mužů, které se schází pravidelně každou středu a trénuje na
soutěže v požárním sportu. Družstvo mužů se poprvé účast-

Srpen 2022

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

nilo soutěže 30. července na noční soutěži LUDRACUP
v Drahanovicích, kde ale neuspělo, mělo neplatný pokus.
Druhé soutěže se družstvo účastnilo na pohárové soutěži ve
Velkém Týnci 6. srpna, kde již pokus byl platný, ale čas
kolem 20 s je zařadil na celkové 9. místo.
V současné době je připravováno tradiční grilování pro
členy na ukončení sezony, které by se mělo uskutečnit
v měsíci září na pozemku Za kapličkou. Na pozemku došlo
k vylepšení zázemí, kdy v kiosku byla opravena podlaha a
položeno lino.
Činnost SDH Ludéřov
Začátek roku 2022 ještě akcím nepřál - lednový hasičský
ples za koronavirových opatření nemohl proběhnout a také
Výroční valná hromada sboru se uskutečnila až 22.dubna.
Sbor zde zhodnotil uplynulé “covidové” roky 2020 a 2021.
Jarní a letní brigády v SDH byly zaměřeny převážně na
zpracování dřeva na zimu, úklid a údržbu areálu ve Vale
včetně hasičské klubovny. 25. dubna proběhl tradiční sběr
železného šrotu a elektroodpadu.
Co se týče akcí v období květen-červenec, SDH Ludéřov
v rozvolněné atmosféře covidových opatření opět pořádal 7.
května tradiční “Oslavu svátku sv. Floriána”, spojenou
s hasičskými soutěžemi dětí a dospělých. Počasí přálo, takže
akce byla veřejností hojně navštívena. Nezklamala hasičská
tombola a akci tradičně zakončila taneční zábava se skupinou ROXY. Poté již druhá největší akce sboru následovala
koncem července - konkrétně se jednalo o již 7. ročník
LUDRA CUPu na hasičském hřišti v Drahanovicích, který
se konal s sobotu 30.července. Akce byla opět zařazena do
seriálu Olomoucké noční ligy, takže úrověň byla vysoká.
V mužské kategorii zvítězilo družstvo mužů z Kožušan,
v ženské kategorii zvítězily ženy ze Soběsuk. Družstvo
mužů SDH Ludéřov obsadilo hezké 3. místo s časem 15,41s.
Jednalo se o stejný čas i stejné umístění, jako na domácí
soutěži v Ludéřově. Stěžejní akcí hasičů z Ludéřova v letošním roce bude ale zejména “Oslava založení 130 let SDH”,
která je plánována na 3. září 2022. 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, výstava
z historie SDH v Barokní sýpce a další.
Sportovní družstvo mužů se v letošním roce zaměřuje pouze na účast v seriálu Olomoucké noční ligy,
kterou taktéž spolupořádá. Momentálně se po 5
odjetých závodech z celkových 7 pohybuje na průběžném 2. místě, což je velmi dobrý výkon. K týmu
mužů se v letošním roce také přidal B tým - tzv.
“Farma”. Ta absolvovala svoji první soutěž v rámci
Oslav sv. Floriána, kde po vydařeném pokusu s
časem 18,32s obsadila celkové 5. místo.
Kolektiv mladých hasičů ukončil v dubnu přípravu v tělocvičně ZŠ Drahanovice a vyrazil s dětmi
ven. Děti se v hojném počtu účastnily akce
“Ukliďme Česko” a vypomáhaly tak
s úklidem v okolí Ludéřova. V rámci dětské soutěže
JUNIOR CUP, který byl pořádán při příležitosti
Oslavy sv. Floriána, se děti v kategorii starších žáků
umístily na hezkém 3. místě. Mladší obsadili 4.
místo. Do začátku prázdnin absolvovaly děti další 4
závody Ligy mladých hasičů a 2 pohárové soutěže
v Těšeticích a v sousedním Střížově. Na všech závodech brali hezká umístění a dokonce se podařilo
rozšířit kolektiv o kompletní družstvo přípravky
(děti do 6 let). Velké díky patří sboru ze Střížova, se
kterým opět navázali spolupráci a jejich mladí hasiči
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tak doplnili družstva Ludéřova.V seriálu soutěží
Olomoucké šedesátky reprezentuje ludéřovský Sbor v kategorii mladších žáků Alois Navrátil, který se před posledním
závodem drží v nabité konkurenci na průběžném 2 místě.
Činnost SDH Střížov
V lednu proběhla výroční valná hromada, kterou vedl
dnes již bývalý starosta SDH Střížov Ing. František
Faltýnek, protože hasiči SDH Střížov si od letošního roku
zvolili starostu nového a tím je br. Josef Vlach.
V sobotu 5.3.2022 pak hasiči ze Střížova uspořádali tradiční
ples u příležitosti svátku žen – MDŽ v kulturním domě ve
Střížově, kdy k tanci hrála skupina VIA PABĚDA. Tento
ples se vyvedl a byl bohatě navštíven.
V sobotu 18. června pak byl uspořádán 1. Ročník pohárové
soutěže mladých hasičů, které se účastnilo celkem 14 soutěžních týmů. Tato soutěž se stane tradicí a bude pořádána
každoročně.
Ve dnech 22.7.-24.7.2022 se pak SDH Střížov podílelo na
oslavách 700 let založení obce Drahanovice, kdy členové
SDH zajišťovali občerstvení pro účastníky oslav v areálu
Galerie u Kalicha.
V sobotu dne 6.8.2022 pak uspořádali pro spoluobčany
tradiční grillpárty se zábavným dětským odpolednem. Večer
pak byla akce zakončena taneční zábavou se skupinou
Quercus rock. Akce se vydařila i vzhledem k pěknému počasí, pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení.
Činnost SDH Lhota pod Kosířem
Také činnost hasičů na Lhotě pod Kosířem se letos rozjela a ve dnech 27. – 29. května 2022 uspořádali hodový
víkend, na který připravili bohaté občerstvení, proběhly i
různé soutěže pro děti. Hasiči ze Lhoty uspořádali i tradiční
sběr kovového šrotu. Ve dnech 22. – 24. července se pak
podíleli na oslavách 700 let obce Drahanovice, kdy zajišťovali občerstvení v pátek 22.7. pro návštěvníky v areálu U
Černé věže.
Na závěr bychom rádi poděkovali Obci Drahanovice za
poskytnutí dotací z programu podpory spolků, které budou
použity na realizaci akcí jednotlivých SDH, vybavení pro
mladé hasiče a dále na vybavení hasičských kluboven a
zázemí v hasičských zbrojnicích.
Mgr. Alois Švancara
Starosta okrsku Pod Kosířem

Z předání benefičního šeku pro pomoc pacientům
postiženým mozkomíšní roztroušenou sklerózou
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Úspěch thai boxerů z Drahanovic
a Ludéřova
Dne 11.6.2022 se konal mezinárodní turnaj v boxu a thai
boxu o pohár starosty obce Razová.
Za účasti 50 sportovců z desítky různých týmů se borci
z Křelovského klubu Kerberos rozhodně neztratili. Výprava
měla v soutěži čtyři závodníky.
První z týmu zápasil Antonín Dohnálek z Drahanovic, který
svedl vyrovnaný zápas se soupeřem z domácího týmu Rival.
Jako druhý člen nastoupil do zápasu Max Neplech
z Ludéřova, který rovněž předvedl vyrovnaný souboj s protivníkem z týmu z Bílovce.
Oba naši zástupci předvedli statečný a dynamický výkon.
Po sečtení bodů ze všech tří kol dopadli oba zápasy nerozhodně.
Třetím zápasníkem, který reprezentoval klub Kerberos
Křelov byl Dominik Stibor z Olomouce. Jeho soupeřem byl
boxer z Prostějova. Dominik předvedl dobrý výkon a zvítězil v dramatickém zápase 2:1 na body i se zlomeným palcem
na noze! Čtvrtý z týmu Kerberos do ringu nastoupil Štěpán
Štencl z Břuchotína, proti soupeři z domácího týmu Rival
Horní Benešov. Štěpán předvedl jistý výkon a proto zaslouženě zvítězil ve třech kolech 3:0.
Křelovští thai boxeři si tak při startu čtyř boxerů připsali
dvě remízy a dvě výhry, což je vynikající výkon, při jejich

Z činnosti TJ SOKOL Drahanovice
Jarní část III.třídy olomouckého okresu se naši muži
činili. Neprohráli ani jeden zápas, jen třikrát remizovali.
V jarní části byli druhým nejlepším celkem soutěže, získali
35 bodů, což stačilo na pěkné 4 místo celkově. Jedinou
slabinou mužstva bylo proměňování pokutových kopů při
remíze. Za celou soutěž remizovali 5x, ale nikdy nezískali
další bod za rozstřel. Druhým nejlepším střelcem soutěže
byl Miroslav Bartl s 31 brankami. Nová sezóna pro muže
začala celkem úspěšně vyhráli doma s Těšeticemi
v Hraničných Petrovicích a prohráli se Štěpánovem.
Další utkání mužů:

debutu v ringu. Za dobrými výsledky stojí píle a snaha vítězit, ale také výborná práce a zkušenosti trenéra týmu
Kerberos Křelov Marka Množila, který svěřence na turnaj
skvěle připravil a během soubojů je výborně koučoval.
V září letošního roku se koná další turnaj v boxu a thai
boxu v Ostravě, ve kterém bude chtít tým Kerberos Křelov
znovu zabodovat.
Nám nezbývá nic jiného, než poděkovat za skvělé
výsledky a popřát klubu Kerberos z Křelova hodně zdaru.
Mladší žáci, kteří hrají pod hlavičkou Drahanovice/Slatinice skončili na prvním místě ve finálové tabulce,
z devíti utkání získali 24 bodů, při 8 vítězstvích a jedné
porážce. K nejlepším střelcům mužstva a tím i celé soutěže
patří Jáchym Hekrla s 21 brankami,Vojta Stejskal s 9 brankami a s 6 brankami Jan Hofschneider. Novou sezónu jsou
přhlášeni do krajské soutěže. Soutěže začínají v září.
Přípravky roč. 2013 a 2014 hráli se střídavými úspěchy.
Zde patří poděkování všem trenérům i rodičům. Přípravky
měli i prázdninová 3denní soustředění na našem hřišti.
V rámci proběhlých oslav 700 let obce sehráli muži zápas
proti bývalým hráčům SK Slavia Praha. Přestože naši prohráli zápas, přispěli k těmto oslavám a snad potěšili i fotbalové nadšence. V předzápase se představili návštěvníkům i
mladší žáci a obě naše přípravky.
Výše uvedené oslavy vzniku obce nás motivovaly
k dokončení některých akcí v našem areálu. Protože nás
tlačil čas, některé práce jsme nebyli schopni sami zvládnout,
zadali jsme část prací firmám, které nám pomohly díla
dokončit. Jednalo se hlavně o firmy R. Švece, p. Düra,
p. Neplecha, p. Dopity, p. Skopala. Díky jim bylo pódium a
šatny u pódia dokončeny včas. I členové Sokola a další
příznivci odpracovali v areálu spoustu hodin.
Již během června jsme se podíleli na charitativních
akcích probíhajících v našem areálu - MYMOTO a
Roskafest. Hlavní akce letošního roku však byly výše uvedené oslavy obce ve dnech 22.-24.července, které probíhaly
i v našem areálu a byly velmi náročné na organizaci. Zde
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu oslav. Kdybych měl všechny vyjmenovat tak by
tento článek byl mnohem delší.
3.září proběhne na hřišti Kosířské žiganec, při kterém si
mohou registrovaní a neregistrovaní běžci i děti porovnat
svoje výkony. O týden později v pátek proběhne poslední
zábava se skupinou SAX a na sobotu připravujeme akci
„Gril fest“ soutěžní přehlídku v grilování amatérských
kuchařů. Na všechna utkání v kopané i další akce vás všechny co nejsrdečněji zveme.
Mgr. Jaromír Ostrý, předseda TJ

Srpen 2022

ZPRAVODAJ OBCE DRAHANOVICE

Společná fotografie Drahanovice - SK Slavia Praha

Bývalí hráči Drahanovic před utkáním s mužstvem Čechy pod Kosířem
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Plán komplexních sportovišť v obci Drahanovice
Pohyb je jedna z nejdůležitějších
aktivit, která utváří správné a zdravé
návyky jak u dětí, tak u dospělých.
Moderně pojaté hřiště podněcuje
kreativitu, tvoří jasnou mysl, kondici a
v neposlední řadě se nám díky pohybu
uvolňují hormony štěstí. Kdo by
nechtěl být šťastný?
V naší obci již dlouhá léta fungují
sportovně - kulturní spolky - TJ Sokol
Drahanovice, jehož doménou je zejména fotbal a Sbory dobrovolných hasičů
jednotlivých místních částí - SDH
Drahanovice, SDH Ludéřov, SDH
Střížov a SDH Lhota pod Kosířem,
mezi jejichž činnosti patří i požární
sport. Požárnímu sportu v naší obci se
věnují nejen dospělí, ale i děti. Všechny výše zmíněné dobrovolné sbory
(kromě SDH Lhota pod Kosířem) mají
týmy mladých hasičů, které jsou tímto
vedeny k pohybové činnosti. Jsem
velmi rád za každou aktivitu vstříc
zdravým pohybovým návykům a cítím
vděčnost všem těm, kteří se vedením
dětí a mládeže podílí na formování
postojů a hodnot jako základů zdravého životního stylu.
Je třeba podotknout, že výše zmíněné sporty jsou všechny kolektivního
rázu. Pro tyto sportovní činnosti potřebujete velký počet lidí a v případě
požárního útoku také množství speciálního vybavení. Z tohoto pohledu je
tedy, mimo příslušníky daných spolků,
lidsky i finančně náročné si jen tak
zahrát plnohodnotný fotbalový zápas
či zaběhnout požární útok.
Za celou dobu od sametové revoluce
se v naší obci nepodařilo vybudovat
sportoviště, které by splňovalo představy moderního sportovního centra
určeného k aktivnímu trávení volného
času pro individuální využití - tedy
přístup pro všechny jedince, využití
v kterýkoli den, jakoukoli denní dobu.
Jelikož jsem chtěl v naší obci o tuto
iniciativu usilovat, začali jsme se v roce 2021 společně se zastupitelem Martinem Rešem, DiS. a Lukášem Navrátilem scházet a vytvářet tzv. plán komplexních sportovišť. Zaměřili jsme se
na mapování stávajících sportovišť a
dětských hřišť. Zjistili jsme, že stávající dětská hřiště, která byla budována
před více než 10 lety v rámci dotačních
titulů již funkčností a stylem prvků
pomalu ale jistě zaostávají potřebám
dnešní doby. Dalším zjištěním je fakt,
že v obci nejsou žádná sportoviště
primárně zaměřená na potřeby dětí
mladšího až staršího školního věku a
adolescenty…
Společně jsme v obci také vytipovali lokality vhodné pro vybudování
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sportovišť. Součástí tohoto byla rešerše, kde jsme diskutovali o typech sportovišť, které by se do daných lokalit
hodily. Rešerše mimo jiné zahrnovala
fyzickou návštěvu různých projektů a
hřišť po celé ČR či konzultaci s okolními obcemi o fungování projektů, jejich
finanční náročnosti a možnosti dotačních titulů.
Vytvořili jsme tedy plán rozdělený
na několik fází. První fází je obnova
stávajících dětských hřišť, která by
spočívala jak v opravě stávajících
prvků, tak jejich případné transformaci
a doplnění o moderní prvky. Výborným příkladem moderního dětského
hřiště je Balanc Park v Koutech nad
Desnou. Nachází se zde spousta přírodních hravých prvků pro rozvoj
motoriky, rovnováhy, trpělivosti i kreativity.

Ilustrační foto: zdroj: Tomáš Rucký

Dále bychom chtěli umístit workoutové hriště postupně do všech místních částí obce (Ludéřov, Střížov a
Drahanovice). Venkovní workoutová
hřiště za posledních pár let prodělala
obrovský boom a vývoj směrem kupředu. Jedná se o koncept venkovní posilovny, která je určena pro cviky s vlastní vahou. Nejsou zde žádné pohyblivé
částí. Základ tvoří žebřiny, bradla,
lana, úchopy, úchyty a lavice. Je tedy
kladen důraz na základní dovednosti kliky, shyby, dřepy, lezení, apod.

Ilustrační foto: zdroj: město Litovel

Jedním z větších projektů, který
chceme realizovat je asfaltový pumptrack. Jedná se o umělé terénní vlny,
klopenky a trasfery uzavřené do okruhu. Podstatou je využití síly pumpování těla při jízdě na kole - tedy kopírová-

ní povrchu asfaltu tak, abyste nemuseli
šlapat. Pumptracky se těší veliké
oblibě po celém světě. Jsou totiž velmi
všestranné. Využívat je mohou jak děti,
tak dospělí. Jsou vhodné pro kola,
koloběžky, skateboardy a longboardy.
Dají se využívat na tréninky, závody či
jako škola jízdy na kole. Krásným
příkladem je Havlíčkův Brod – nachází
se tam několik okruhů, bezúdržbový
asfaltový povrch.

Ilustrační foto

V druhé fázi bychom chtěli usilovat
o realizaci projektu multifunkčního
venkovního hřiště s umělým povrchem. Toto hřiště je možné využití na:
futsal, florbal, basketbal, volejbal,
nohejbal, streetball, tenis, ale i tenisovou nebo lezeckou stěnu. Každý by si
tedy určitě našel svoji oblíbenou činnost. Troufám si říct, že venkovní
multifunkční hřiště je snem většiny
aktivních občanů v obci.

Ilustrační foto

V současné době je vypracován
projekt potřebný k získání dotace.
První žádost o dotaci bohužel skončila
neúspěšně. Projekt byl zařazen do
zásobníku. Alokovaná částka byla již
vyčerpána v rámci jiných projektů.
Jakmile bude další příležitost k získání
dotace, budeme o ni s naším projektem
znovu usilovat.
Je to běh na delší trať, ale jsme rozhodnuti pozdvihnout sportovní vyžití
v obci. Postupně chceme připravovat a
realizovat další projekty. Jsme také
otevřeni každému nápadu či podnětu
občanů vstříc aktivnímu trávení volného času. Věřím, že společně dokážeme
vytvořit moderní kulturně-sportovní
zázemí pro děti i pro dospělé.
Bc. Milan Husička,
kandidát do zastupitelstva obce
Drahanovice

.

