Vážení spoluobčané,

Jubilanti

na posledních zasedáních zastupitelstva naší obce jsme schválili dar
duben 2018
pro Domov seniorů v Soběsukách ve výši 5.000,- Kč, dále jsme přispěli
až květen 2018
částkou 2.000,- Kč na pořádání karnevalu pro děti. Také nás požádala o
finanční dar římsko-katolická farnost Drahany na opravu střechy stodoly,
Františka Dvořáková
kterou jsme podpořili částkou 20.000,- Kč a na žádost SDH Drahany jsme
nar. 26.4.1943
poskytli finanční dar ve výši 15.000,- Kč a finanční příspěvek na nákup
Drahany 208 75 let
uniforem také ve výši 15.000,- Kč. Také pro místní organizaci včelařů jsme
schválili částku 1.000,- Kč na jejich činnost.
Jiří Sedlář
Žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi a vnitřní komunikace jsme
bohužel již nemohli podat. Objem financí alokovaný pro tento program byl
nar. 28.5.1948
podávanými žádostmi vyčerpán již velice brzy po jeho vyhlášení a příjem
Drahany 13
70 let
dalších žádostí byl proto ze strany Ministerstva zemědělství ukončen. Naše
žádost se teprve dopracovávala dle pokynů udělených při otevření programu.
Již vypracovaná žádost bude tedy použita příští rok, kdy se předpokládá nové
vyhlášení tohoto programu, a to ihned po jeho vyhlášení. Jak jsme později
zjistili, někteří žadatelé si již po zkušenostech s tímto programem nařizovali
budíky po půlnoci, kdy bývá program otevřen. O ostatních dotacích, o které
jsme letos žádali, zatím nebylo rozhodnuto. Termín pro vyhlášení výsledků se
z konce března posunul na konec dubna. Jedná se o opravu střechy ubytovny
a domu č.p. 177, výměnu rozhlasové ústředny a rekonstrukci místní
komunikace.
Chtěl bych opravit a omluvit se za chybně uvedený údaj v knize
a přejeme hodně zdraví
Drahany a region na str. 6 u p. Aujezdského, který pracoval jako předseda
MNV v období 1971-1983. Kniha vznikla jako soupis dobových materiálů, a
především vzpomínek občanů a může proto obsahovat nepřesnosti. Buďte proto při jejím hodnocení
shovívaví.
Podařilo se nám v uplynulém období zlegalizovat komunikaci v „nové ulici“, kde nebyly vyřešeny
majetkové vztahy a pozemek byl veden jako zahrada. Z tohoto důvodu stavební úřad neumožnil výstavbu na
přiléhajících stavebních parcelách. Nyní tedy můžeme nabídnout zájemcům k odprodeji celkem 4 stavební
parcely. Případní zájemci se mohou hlásit na úřadě Městyse Drahany nebo podat písemnou žádost.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Mgr. Milan Marek, starosta
Mobilní sběr jaro 2018
Proběhne dne 28.4.2018. Velkoobjemový kontejner bude přistaven
dne 26.4.2018 od 1400 hod.
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky
předávejte přímo zaměstnancům společnosti FCC Prostějov, s.r.o.,
tedy 28.4.2018 mezi 1145 a 1245.
Upozorňujeme, že popel a běžný domovní odpad se likviduje při
pravidelných svozech. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy
odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

Sběr papíru ZŠ Drahany
Se uskuteční v týdnu 24.4. – 27.4.2018.
Papír bude možné odevzdávat vždy
dopoledne mezi 700 a 1000
a odpoledne mezi 1300 a 1530.
Zápis dětí do mateřské školy
Proběhne dne 5.5.2018
v době od 800 do 1500.

Kompostéry
Po dlouhém čekání, kterému předcházel průzkum mezi občany, zpracování
žádosti, čekání o vyjádření k dotaci a výběrové řízení na dodavatele, se konečně bížíme
k cíli. 27.3.2018 proběhlo hodnocení výběrového řízení, z kterého vyšly vítězně firmy
SUEZ Využití zdrojů a.s. jako dodavatel komposterů, sil a kontejneru na textil, a
TLAMKA s.r.o. jako dodavatel štěpkovače. Vše musí ještě schválit zastupitelstvo. Poté
dojde k podpisu smluv a dodávce zboží. Kompostéry budou poté přidělovány občanům
dle dotazníků, které v loňském roce odevzdali a to zdarma na základě podepsané smlouvy
o bezplatné zápůjčce. O termínu budete včas informováni.
Petr Mikita

Turnaj ve stolním tenise
Mlékárna Otinoves

Dne 24.3.2018 se v tělocvičně v Drahanech po roce opět
uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Dopoledne soutěžily děti a
odpoledne patřilo dospělým. V kategorii dětí vyhrála Eliška
Vymětalová a v kategorii dospělých Petr Svoboda. Gratulujeme
vítězům a děkujeme všem, kteří se zúčastnili a také organizátorům
akce.

Hledá do provozu na pracoviště
v Otinovsi:
➢Dělníky do výrobního provozu
➢Brigádníky na práci o víkendech
Nabízíme:
➢Zajímavou a zodpovědnou práci
v moderním prostředí
➢Odpovídající pracovní ohodnocení
➢Zaškolení na danou pozici a
pravidelné proškolování
➢Zaměstnanecké benefity
Nutný potravinářský průkaz,
nástup možný ihned
Kontakt:
P. Jana Rychlíková:
pam@mot.cz, tel: 582 395 033
P. Hana Zouharová:
reditelka@mot.cz, tel: 582 395 675

Petr Mikita

Klub aktivních seniorů při STP Prostějov, Kostelecká 17 Vás srdečně zve na:
Týdenní pobyt v termálních lázních
Podhájská – Slovensko
který se uskuteční ve dnech 14.5. – 20.5.2018.
Ubytování v penzionu Quatro I.
Cena pobytu: 138,- Euro + 3,- Euro poplatek obci
Doprava: členové STP 700,- Kč, ostatní 800,- Kč
Vstupné do termálního koupaliště si účastníci hradí
sami – asi 6,5 Euro.
Odjezd autobusu z hl. nádraží v 800 hodin
(od „lokomotivy“)

Zájezd do termálního koupaliště
Velký Meder – Slovensko
který se uskuteční dne 27.4.2018
Cena zájezdu: členové STP 350,- Kč ostatní 400,- Kč
Vstupné do termálního koupaliště si účastníci hradí
sami – asi 7,- Euro (hromadné vstupné).
Odjezd autobusu z hl. nádraží v Prostějově v 500 hodin
(od „lokomotivy“)
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