Vážení spoluobčané,
dovolte, abych na úvod pogratuloval všem, kteří úspěšně složili
maturitní zkoušku, či se jim podařilo uspět ve studiu ať již na základní, střední
či vysoké škole. Během uplynulého období vstoupilo v platnost evropské
nařízení týkající se ochrany osobních údajů, které je známo pod zkratkou
GDPR. Toto nařízení se dotkne všech, kteří pracují s osobními údaji, tedy i na
obcích. Museli jsme zřídit funkci tzv. pověřence, kterého nám zajišťuje
odborník ze Sdružení místních samospráv, jehož jsme členy. Kontakt na něj je
uveden na oficiálních webových stránkách městyse a můžete se na něj obracet
s dotazy týkajícími se nakládání obce s Vašimi osobními údaji.
Naše obec zakoupila nemovitost číslo popisné 29 po zemřelé paní Marii
Grmelové. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro
úpravu vnitřních prostor, v druhé polovině roku by měly začít samotné stavební
práce jako napojení na hloubkovou kanalizaci, opravu sociálního zázemí apod.
V plánu je nemovitost nabídnout místním občanům jako nájemní byt.
Přes prázdniny bude probíhat modernizace učebny pro ZŠ Drahany, což
bude obnášet dodávku nové výpočetní techniky a stavebnic vítěznou firmou
z výběrového řízení, provedení nových elektrických rozvodů a nákup nábytku.
Vše by mělo být hotovo do začátku nového školního roku. Součástí
modernizace bude i dodávka „schodolezu“ společně s invalidním vozíkem,
který bude zajišťovat bezbariérový přístup do budovy.
Nyní ale jsou před Vámi prázdniny a čas dovolených, tak mi dovolte,
abych Vám popřál je strávit tak, abyste si co nejvíce odpočali a nabrali nových
sil.
Přeji Vám krásné letní dny.

Jubilanti
V měsících červenci a
srpnu v naší obci oslaví
významné životní
jubileum
paní Marie Veselá
z čísla popisného 24
a paní Marie Pírková
z čísla popisného 189

a přejeme hodně zdraví

Mgr. Milan Marek, starosta

Vítání občánků
V sobotu 2.6. 2018 jsme v obřadní
síni v Drahanech přivítali do naší obce nové
občánky – Emmu Václavíkovou, Emu
Pejzlovou, Jakuba Hrubého a Tomáše Pírka.
Všem přejeme mnoho zdraví a lásky do
budoucího života.

Kompostéry
Firma SUEZ Využítí odpadů a.s., která vyhrála soutěž o
dodávku komposterů do naší obce oznámila, že předpokládaným
termínem dodávky bude pátek 6.7.2018.
Pokud vše vyjde, kompostery si budou moci občané
odebrat v následujícím týdnu – tedy od 9. července. Jen
připomínáme, že kompostery se budou přidělovat na základě dříve
odevzdaných dotazníků a pro předání bude nutné s městysem
podepsat smlouvu o užívání.
Místní knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena.
Provoz v MŠ bude od 5. 7. do 26. 8. 2018 přerušen.
Vaření pro cizí strávníky bude po prázdninovém přerušení
zahájeno 27. 8. 2018.

Konec školního roku se blíží
Poslední měsíc ve škole je vždy speciální. Léto je přede dveřmi, děti už
se těší na pouť a prázdninová dobrodružství, ale ještě je čeká řada školních
povinností a úkolů. Abychom dětem ten finiš trošku zpříjemnili, připravili jsme
pro ně několik pěkných akcí.
Prvního června jsme společně oslavili Den dětí - sportovní den
pořádaný na dětském hřišti se vydařil a děti si kromě sladkostí odnesli i oblíbené
figurky Littlest Pet Shop.

Nové zásahové obleky
Městys Drahany pořídil za
přispění Olomouckého kraje
2ks nových zásahových
obleků pro místní jednotku
dobrovolných hasičů. Cena
obleků je 28.000 Kč, přičemž
dotace z Olomouckého kraje
činí 14.000 Kč.

Pohádkový les
Velký úspěch měl také Lesnický den pořádaný společností Progles
(polesí Niva). Děti se seznámily s prací lesníků, prohlédly si lesní techniku,
sázely stromky, povozily se na koni, zhlédly ukázku dravců, loveckých psů a
další zajímavosti.

9.6.2018 se uskutečnila na
hřišti akce pro děti s názvem
Pohádkový les, na jehož
zajištění přispěla obec
částkou 2.000,- Kč

Na školní výlet jsme tentokrát zamířili do Čech pod Kosířem. Tady nás
zámkem provedla princezna, prohlédli jsme si Muzeum kočárů a navštívili
Hasičské muzeum.
Dětem se líbil též koncert, na
němž si poslechly skladby pro
klasickou kytaru i příčnou flétnu,
seznámily se s historií vzniku těchto
nástrojů a také si zazpívaly
s doprovodem kytary.
Za
pár
dní
rozdáme
vysvědčení a rozejdeme se na
prázdniny. Přejeme všem dětem, ať jsou prázdninové dny bez mráčků a plné
zážitků.

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů pro
fakturaci vodného a stočného
budou probíhat ve dnech
30.6. – 4.7.2018.

Těšíme se na
shledanou v září.
Mgr. Iva Zouharová

Hodová zábava
Sbor dobrovolných hasičů
v Drahanech si Vás co
nejsrdečněji zve na
Hodovou zábavu
která se koná dne 23.6.2018
v Drahanech na hřišti, za
nepříznivého počasí
v kulturním domě.
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