Vážení spoluobčané,
venku to sice vypadá na blížící se jaro, ale mám za to, že zima ještě
neřekla své poslední slovo. Přesto už nás nebude tak zaměstnávat jako
doposud. Od mého příchodu do funkce starosty jsem si vzal za úkol údržbu
chodníků i během zimních měsíců. Ne vždy to bylo jednoduché a někdy
jsme si přehazovali sníh z chodníku na komunikaci a silničáři nám zase část
sněhu přehodili zpět na chodník. Chtěl bych poděkovat za tuto nelehkou
práci za každého počasí našim zaměstnancům p. J. Nejedlému a p. M.
Pernicové. Také údržba komunikací byla v tomto směru zastoupena přes
farmu p. Fajstla z Otinovsi a jeho zaměstnance D. Crhonka, se kterým jsme
komunikovali na zajištění průjezdnosti místních komunikací.
U budovy základní školy probíhaly práce v rámci protiradonových
opatření. Nyní se bude provádět měření a následné vyhodnocení ze strany
Úřadu pro jadernou bezpečnost. Dále jsme zahájili zemní práce v okolí
parku za kostelem, kde nahradíme nevyhovující keře za nové a provedeme
novou výsadbu.
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme projednali a schválili
finanční dar ve výši 5000,- Kč pro Domov Soběsuky, dále pro SDH Drahany
částku 15000,- Kč a také jsme podpořili částkou 2000,- Kč pořádání
karnevalu pro děti, který se uskutečnil 23.2.2019. Přeji klidné jarní dny. M.
Marek

Jubilanti
V měsících lednu a únoru
v naší obci oslaví
významné životní jubileum:
paní Zdeňka Fládrová
č.p. 161 – 80 let
paní Marie Soldánová
č.p. 61 – 70 let
pan Rudolf Dokládal
č.p. 129 – 80 let
paní Blažena Julínková
č.p. 206 – 75 let

Mgr. Milan Marek,
starosta

Jarní dílničky

a přejeme hodně zdraví

V týdnu do 4.2. do
8.2. proběhly v budově vzdělávacího centra kreativní jarní
prázdniny, kde si děti pod vedením pana Mgr. Milana Marka
a paní Petry Sychrové a Jany Vaňkové zasportovali, zahráli
různé soutěže a vyráběli krásné předměty pro potěšení.

Kroužek 3D tisku a programování
Termíny svozu nápojového kartonu
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

… 29.3.2019
… 28.6.2019
… 27.9.2019
… 13.12.2019

Pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět a také naučit o 3d
modelování a programování je určen kroužek, který se
koná každé úterý od 17:00 hodin v budově vzdělávacího
centra. Sebou si vezměte přezůvky.

Upozornění od provozovatele vodovodu a kanalizace, že je zvýšený nátok na Č.O.V. a odběr na vodojemu
Drahany což je možné i tím, že je nekontrolovaný odběr v domácnosti z důvodu netěsnosti uzávěru vody,
splachovače WC či jinde. Žádáme tímto o provedení kontroly vodovodních spotřebičů ve vlastním zájmu.

Námořnický karneval
23.2.2019
proběhl
v odpoledních
hodinách v místím kulturním domě námořnický
karneval, kde malí námořnici pod vedením
zkušeného týmu kapitánek ze Spolku holek
mohli navštívit mnoho ostrovů, na kterých je
čekalo kouzelnické představení, rej masek nebo
také honba za pokladem.

Velikonoční bohoslužby
18.4.2019 Zelený čtvrtek 18:00

19.4.2019 Velký pátek 18:00

Josefovská zábava

20.4.2019 Bílá sobota 20:00 Rozstání
21.4.2019 Boží hod velikonoční 10:30
22.4.2019 Velikonoční pondělí 10:30
více na www.farnost-drahany.webnode.cz

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
bude v naší obci probíhat ve dnech 8.4.2019 a 9.4.2019
firmou TPT SERVIS s.r.o.
• cena kontroly kotle na tuhá paliva – 1250,- Kč
• cena kontroly spalinové cesty včetně čistění – 500,- Kč
Ceny jsou včetně DPH a dopravy.
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
více informací také na www.tptservis.cz

Mobilní sběr jaro 2019
Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o
organizaci pravidelného jarního úklidu formou
mobilního sběru, který proběhne dne 27.4.2019.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V DRAHANECH

si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na
JOSEFSKOU ZÁBAVU,
která se koná v sobotu 23.3.2019
v kulturním domě.
-

k tanci a poslechu hraje PROROCK
začátek v 21:00 hodin
vstupné 80,- Kč / předprodej 50,- Kč
občerstvení zajištěno

Místní poplatky v roce 2019

Nebezpečný odpad, elektroodpad a pneumatiky je
možno předat pouze přímo zaměstnancům firmy
FCC v době do 11:45 do 12:45.

Komunální odpad 375,- Kč (splatný do
30.6.2019)

Kontejnery na velkoobjemový
přistaveny 25.4.2019 do 14:00.

Poplatek za psa 100,- Kč, za druhého
200,- Kč (splatný do 31.3.2019)

odpad

budou

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při
pravidelných týdenních nebo čtrnáctidenních
svozech. Žádáme proto občany, aby tyto druhy
odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

Vodné 61,64 Kč/m3, pevná složka 400,Kč/rok (fakturuje MIS 7-2019)
Stočné 59,80 Kč/m3 (fakturuje Svazek
obcí Drahansko a okolí 7-2019)
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