Vážení spoluobčané,

Jubilanti

Vstoupili jsme do roku, kdy si budeme připomínat významná výročí
naší republiky. Asi to nejvýznamnější bude 100 let od vzniku společného státu.
Když si uvědomíme, co se během tohoto století všechno událo a jakých
událostí jsme byli svědky naši předkové, ať již těch příjemných ale také
smutných, stojí za to se pozastavit a připomenout si toto období.
Snad takovým prvním dárkem k oslavám tohoto výročí, který jsme
nestihli do vánočních svátků je vydání knihy Drahany a region, kterou sestavil
a na které pracoval téměř 2 roky pan Jan Soldán z Kladna. Patří mu poděkovat
za tuto obětavou a mnohdy náročnou práci. Děkuji také všem, kteří se na sběru
materiálů k této knize podíleli. Knihu je možno zakoupit na úřadě městyse
Drahany v úřední hodiny za 220,- Kč. Bylo vytisknuto přes 500 ks této
publikace a zatím máme dostatečné množství výtisků.
Začátek kalendářního roku je pro starosty obcí charakterizován
přípravami a hledáním vhodných dotačních titulů pro nadcházející rok. Také
v letošním roce chceme maximálně využívat dotační možnosti, které jsou.
V loňském roce jsme podali žádost na snížení množství biologicky
rozložitelného materiálu v rámci programu Operační program životní
prostředí. Tento projekt řeší nákup domovních kompostérů, štěpkovač a
kontejner na použité oděvy. Tato žádost byla vybrána k podpoře a v tomto
měsíci zahájíme práce na výběrovém řízení pro dodavatele. Dále jsme podali
žádost do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na rekonstrukci místní komunikace dle pasportu komunikací pod
označením č.16/c a 17/c. Dále připravujeme podání žádosti z programu
Ministerstva zemědělství Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny na projekt Oprava místního hřbitova, což by zahrnovalo
opravu hřbitovní zdi, bran a komunikace uvnitř hřbitova. Dále byla podána
žádost z Programu obnovy venkova, což je program Krajského úřadu
Olomouckého kraje na opravu střech ubytovny a domu č.p. 177 a výměnu
rozhlasové ústředny. Pro dovybavení jednotky SDH jsme podali žádost na
nákup 2 ks zásahových obleků.
Mgr. Milan Marek, starosta

únor 2018
až březen 2018
Anna Pírková
nar. 26.2.1938
Drahany 157 80 let
Jozef Žák
nar. 1.3.1948
Drahany 72

70 let

Miroslav Zapletal
nar. 2.3.1943
Drahany 51

75 let

Zdenka Aujezdská
nar. 20.3.1938
Drahany 183 80 let

a přejeme hodně zdraví

Zprávy z farnosti
Naše farnost má nové webové stránky, kde se dozvíte aktuální informace o dění v naší farnosti,
pořad bohoslužeb a další zprávy. Stránky najdete na adrese www.farnost-drahany.webnode.cz .Také byla
minulý týden otevřena knihovna na faře. Najdete zde knihy s duchovní a náboženskou tematikou, českou
a zahraniční beletrii, historické knihy a detektivky. Kromě knih si můžete půjčit DVD s křesťanskou
tematikou. Doba otevření: každý čtvrtek od 1600 do 1700 hod a po páteční mši svaté. Veškeré knihy a DVD
jsou k zapůjčení zdarma.
P. Vincenc Svák

Karneval v Drahanech
O letošní maškarní karneval konaný 10.2.2018,
který se nesl v kovbojském duchu, se postaral Spolek holek
Drahany. Na pořadu byly nejrůznější soutěže, tanec i volná
zábava. V rámci akce vystoupila i skupina ze ZUŠ V.
Ambrose. Děti se při promenádě mohly představit ve svých
maskách a v tombole vyhrát různé drobnosti pro potěšení.
Občerstvení pro všechny bylo samozřejmostí. Všechny
děti si akci pořádně užily, za což patří holkám velký dík.
Mgr. Eliška Mikitová
Sbor dobrovolných hasičů
v Drahanech
pořádá v sobotu 24. února 2018
tradiční soutěžní akci

KREATIVNÍ JARNÍ PRÁZDNINY 2018
V týdnu od 12.3. do 16.3.2018
se v budově Vzdělávacího centra TGM
v Drahanech budou konat Kreativní
jarní prázdniny. Začátek každý den
v 800 hod., ukončení ve 1200 hod.

Pondělí 12.3.2018
olympijský den
Úterý 13.3.2018
fimo den

Vstupné na 1 den 30,- Kč
celý týden 100,- Kč

Středa 14.3.2018
náramkový den
Čtvrtek15.3.2018

8.00

nástup všech soutěžících

8.30

zakládání ohňů, vaření

9.00

start branného závodu

11.30 ukončení vaření a branného
závodu
12.30 vyhlášení výsledků a předání
cen

Vezměte přezůvky, nůžky,
psací potřeby, lepidlo,
pastelky, svačinu,
pití a dobrou
náladu.

kreativní den
Pátek 16.3.2018
velikonoční den

Mgr. Milan Marek, starosta

Více informací na
www.sdhdrahany.estranky.cz

Výběr záloh na stočné
Zálohy na stočné v hotovosti bude
možné zaplatit na úřadu městyse
Drahany v úřední hodiny ve dnech
19. a 20.3.2018

3.3.2018 od 1500 hodin
se v kulturním domě v Nivě
uskuteční dětský karneval.
Program pro děti a občerstvení je zajištěno.
Děti v masce dostanou dárek

Úprava jízdních řádů
Vzhledem k četným stížnostem dojde k úpravám jízdních řádů autobusů společnosti ARRIVA MORAVA. Nově
navržené jízdní řády budou platit od 4.3.2018. Mimo jiné budou linky odjíždějící z Drahan v 620 hod a 757 hod
zajíždět také k nemocnici v Prostějově. Nové jízdní řády a přehled změn týkajících se jednotlivých linek najdete na
stránkách obce www.drahany.wz.cz .
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