Vážení spoluobčané,
v letošním roce si připomínáme 100 let od
vzniku samostatného československého státu.
Také my jsme uctili památku obětem 1. a 2.
světové války u památníku v naší obci dne
26.10.2018. Při této příležitosti vysadily děti naší
školy památeční lípu. Na chodbě vzdělávacího
centra TGM je umístěna výstava ke 100. výročí
vzniku Československa a také krátká expozice ke
Karlu IV. a Marii Terezii. Dále je zde expozice
k myslivosti, rybníkářství, lesnictví a další
zajímavosti z našeho života. Výstavu si můžete
prohlédnout každý pracovní den od 9.00 - 12.00
hod.
Žáci naší školy budou využívat nově
zřízenou učebnu informatiky, kde je umístěno 10
počítačů, interaktivní tabule, stavebnice Lego pro
předškolní a školní mládež, 3D tiskárna a
vyřezávací
Jubilanti
plotr. Věřím, že tato učebna bude pro naší školu velkým přínosem a bude
nám sloužit dlouhá léta. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva
V měsících listopadu a
pro místní rozvoj v rámci podpory školství Místní akční skupiny MAS
Moravský kras.
prosinci v naší obci oslaví
Dne 5. 11.2018 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva
významné životní jubileum:
městyse, kde bylo zvoleno vedení obce, které zůstalo beze změn. Chtěl
pan Jiří Grmela
bych tímto poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám a také
č.p. 105 – 80 let
všem zastupitelům, kteří našli odvahu a chtějí pro obec pracovat.
paní Anna Cetkovská
Složení zastupitelstva obce:
č.p. 149 – 70 let
Hajda Jaroslav, člen zastupitelstva
Havlíková Dana, předseda kontrolního výboru
Mgr. Marek Milan, starosta
Ing. Mikita Petr, místostarosta
Ošlejšek Josef, člen zastupitelstva
Procházková Blanka, členka kontrolního výboru
Sedlák Petr, člen zastupitelstva
Sedláková Petra, předsedkyně finančního výboru
Škandera Milan, člen kontrolního výboru
Ing. Škvařilová Věra, členka finančního výboru
Vozihnoj Alois, člen finančního výboru
a přejeme hodně zdraví
Mgr. Milan Marek, starosta

Významné životní jubileum
V minulých dnech oslavila 105 let p.
Květoslava Grmelová. Na fotografii je se svojí sestrou
p. Marií Krejčí, která má 94 let. Obě sestry dnes žijí
v Domově pro seniory v Soběsukách, ale stále
vzpomínají na svou rodnou ves.

Strašidelné odpoledne
Dne 20. října 2018 se konalo strašidelné
odpoledne, kde mohly děti soutěžit v různých
disciplínách a na závěr je čekala stezka odvahy.
Všechny děti byly velice statečné, takže náročnou noční
stezku lesem všichni zvládli. Městys Drahany tuto akci
podpořil darem ve výši 2000,- Kč.

Rozsvěcování vánočního stromku
Jistě neušlo Vaší pozornosti, že letošnímu suchu podlehl i
smrk u nákupního střediska, který byl dlouhá léta využíván jako
vánoční stromek. Proto jsme letos objednali nový živý stromek,
který pokud vše vyjde, by měl být vysazen v brzké době na novém
místě, a to u kostela sv. Jana Křtitele. Toto místo jsme vybrali
z důvodu větší bezpečnosti, neboť dříve se akce konaly příliš blízko
silnice a doprava přes naši obec je stále intenzivnější.
Výška stromku bude něco málo přes dva
metry (vzhledem k jednodušší výsadbě a také
menší šanci, že by se neujal). Doufáme, že i
přes nižší vzrůst bude přinášet velkou radost.
Letošní rozsvěcování vánočního stromečku se
na novém místě bude konat 30.11. 2018. Čas
bude upřesněn.
Roznáška obědů

Zálohy na stočné
Zálohy na stočné v hotovosti bude
možné zaplatit na úřadu městyse
Drahany v úřední hodiny ve dnech
19. a 20.12.2018
Nové zásahové obleky
V letošním roce jsme v rámci
doplnění vybavení zásahové
jednotky SDH Drahany pořídili i za
příspěvku Olomouckého kraje 2
zásahové obleky Zahas VI. Celkové
náklady přesáhly 28.000, Kč,
Olomoucký kraj přispěl částkou
14.000, - Kč.

Kdo z občanů by měl zájem o donášku obědů z místní
jídelny, tak je možnost se o tuto službu přihlásit přímo na úřadě
městyse, e-mailem na oudrahany@iol.cz nebo na tel. čísle
582 395 021.
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