Vážení spoluobčané,
čas prázdnin se neúprosně přiblížil ke svému konci a se začátkem
září začnou povinnosti také pro děti či studenty. Od 1.9. 2018 začne
v Olomouckém kraji platit nový ceník veřejné hromadné dopravy. Do
tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK)
se promítnou slevy jízdného, které nařídila vláda. Na 75% slevu se mohou
těšit děti do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let. Více informací
o slevách naleznete v samostatném článku.
Během prázdnin jsme dodali do domácností, které si je objednaly,
kompostéry či sila v rámci projektu snížení biologického a textilního
odpadu v naší obci. Součástí byl také nákup štěpkovače, který jsme již
mohli vyzkoušet a je možno jej na požádání zapůjčit s tím, že zájemce
uhradí cenu benzínu a štěpkovač bude obsluhovat naše proškolená
obsluha.
Také jsme zajistili v rámci dotace z EU modernizaci odborné
učebny pro ZŠ Drahany, kde budou instalovány nové počítače,
interaktivní tabule, stavebnice určené pro vzdělávání a také sestava
nábytku.
Připravujeme návštěvu v obci Libina, která se uskuteční
22. 9. 2018. Čas bude upřesněn na plakátku během září. Zájemci o tuto
návštěvu se mohou přihlásit na úřadě městyse Drahany.
Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční volby do zastupitelstva obce
spolu se senátními volbami.
Mgr. Milan Marek, starosta

Jubilanti
V měsících září a říjnu v naší
obci oslaví významné životní
jubileum:
paní Marie Krejčí
č.p. 186 – 94 let
paní Jitka Horinková
č.p. 86 – 85 let
paní Milena Šustrová
č.p. 152 – 70 let
pan Jaroslav Julinek
č.p. 206 – 75 let
paní Květoslava Grmelová
č.p. 105 – 105 let
pan Josef Ošlejšek
č.p. 191 – 75 let
paní Marie Abrahamová
č.p. 206 – 70 let
pan Zdeněk Lukášek

Nabídka práce

č.p. 74 – 70 let

Mlékárna Otinoves hledá do nové podnikové prodejny
prodavačku. Nabízíme zajímavou a odpovědnou práci v
moderním prostředí, odpovídající pracovní ohodnocení,
zaškolení, zaměstnanecké benefity.
Nutný potravinářský průkaz. Nástup možný ihned.
Kontakt: Hana Jančíková
tel: 725 818 011
e-mail: prodejna@mot.cz.

a přejeme hodně zdraví

Ahoj prázdniny
Již tradičně proběhla v sobotu 25.
srpna akce pořádaná místním sborem
dobrovolných hasičů na hřišti TJ Sokol Drahany.
Děti se mohly těšit na spoustu soutěžních úkolů
např. kop na branku, střelbu prakem na cíl,
kuželky a další. K občerstvení byly připravené
grilované makrely, dršťková polévka a další
dobroty. Po setmění všichni obdivovali
ohňostroj a mohli se zúčastnit lampionového
průvodu obcí. Tato akce byla hezkým
zakončením letošních prázdnin a dětem
zpříjemnila rozloučení s nimi.
Petr Mikita
Změny ve veřejné dopravě od 1.9.2018
Cestující ve věku do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jízdenky se slevou 75 % žádný doklad
o věku. Zatímco doposud se nárok na poloviční slevu z jízdného pro děti do 15 let musel prokazovat od 10 let
„dětským“ průkazem, nově se hranice posouvá až na 15 let.
Cestující od 15 do 18 let musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy, prokázat svůj
věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský
průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC.
V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení
a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným
v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo. Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné,
budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího. V systému ODIS může k prokázání věku sloužit i karta
ODISka s osobními údaji.
Studenti od 18 do 26 let musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR, prokázat
nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození
potvrzený školou (stejný, jako
Mobilní sběr podzim 2018
doposud) nebo nově i platným
průkazem ISIC. Toto platí i pro
Proběhne dne 15. 9. 2018. Časový harmonogram pro předání
všechny
zahraniční
studenty.
V žákovském průkazu musí být,
odpadů:
v případě cestujících od 18 do 26 let,
Stanoviště
Čas předání
Termín přistavení VO
povinně vyplněno jméno, příjmení,
(obec)
NO+PNEU
kontejnerů
datum narození, platnost a potvrzení
13.9.2018 - 1x20 m3 od
Drahany
11:45 - 12:45
školy a musí obsahovat aktuální
14:00
fotografii cestujícího. Řádky Z – DO
se nevyplňují a proškrtnou se,
Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných svozech.
respektive označení platnosti SO –
Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry
NE se nezaškrtává. V systému ODIS
nepřinášeli.
může k prokázání věku sloužit
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky
i karta ODISka s osobními údaji.
předávejte přímo zaměstnancům společnosti FCC Prostějov,
Více informací na www.idsok.cz
s.r.o.
Miloslava Nejedlá
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