Vážení spoluobčané,

Jubilanti

S blížícím se koncem kalendářního roku souvisí také jedny
z nejkrásnějších svátků v roce. Snad asi nejvíce se těší děti, se kterými jsme
společně 30. listopadu rozsvítili vánoční stromeček. Chtěl bych Vám popřát klidné
prožití svátků a v novém roce 2019 pevné zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů ať
již ve škole či zaměstnání nebo v rámci aktivního odpočinku.
Do nového roku vstupujeme se schváleným rozpočtem-v příjmech se
počítá s částkou 7 840 580,- Kč, ve výdajích 8 164 436,- Kč, Výsledek je pokryt
z financování z běžného účtu ve výši 323 856,- Kč. Na posledním zastupitelstvu
bylo schváleno podání žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu místních komunikací a dále na opravu místního hřbitova. Kromě těchto
2 projektů chceme nechat opravit dům č.p.29, který jsme zakoupili a chceme jej
upravit jako bytový dům, což bude obnášet vybudování sociálního zařízení,
odstranění zemní vlhkosti, novou elektroinstalaci, vodu, kanalizační přípojku a
další nejnutnější úpravy. Dále chceme dokončit projektovou dokumentaci na
dostavbu chodníků směr hřbitov a chystáme projekt na zateplení bytových domů
č.p. 64 a č.p. 177. I nadále chceme využívat možnosti dotací v rámci Olomouckého
kraje ať již na opravu majetku ve vlastnictví obce či na pořízení, rekonstrukci a
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
2019.
V současné době jsou již spuštěny nové webové stránky naší obce na adrese
www.drahany.com.
Mgr. Milan Marek, starosta

V měsících lednu a únoru
v naší obci oslaví
významné životní jubileum:
paní Františka Drábková
č.p. 110 – 75 let
paní Karla Škvařilová
č.p. 20 – 80 let
paní Irena Marková
č.p. 146 – 75 let

a přejeme hodně zdraví
Římskokatolická farnost Drahany
a
městys Drahany
Vás co nejsrdečněji zvou na

Adventní dílny
Minulý týden se konala
Vánoční prodejní výstava, jejíž
součástí byly i adventní dílničky pro
děti. Díky nápadům a milému přijetí
Jany Vaňkové, Petry Sychrové a
Martiny Fialové děti prožily dvě
adventní tvůrčí odpoledne.

Vánoční varhanní koncert,

který se koná v pondělí
31.12.2018 od 16:00 v místním
kostele.
Na varhany bude hrát pan Petr
Strakoš. Vstup zdarma, po
koncertě se na zahřátí bude
rozdávat grog.

Termíny svozu komunálního
odpadu 2019
Provozní doba úřadu přes svátky
Pátek 21.12. 2018

7:30 – 12:00

Čtvrtek 27.12.2018 7:30 – 12:00
Pátek 28.12.2018

7:30 – 12:00

Pondělí 31.12.2018 zavřeno.

14. ledna
11. února
11. března
8. dubna
6. května
3. června

1. a 29. července
26. srpna
23. září
21. října
18. listopadu
16. prosince

Vánoční čekání
Každoročně v prosinci celá škola žije adventem.
Přípravy na Vánoce vrcholí poslední týden, kdy s dětmi
pečeme a zdobíme perníčky, vyrábíme vánoční přání a
také připravujeme vánoční vystoupení pro rodiče. Nejvíc
se ale děti těší na poslední den před vánočními

prázdninami. To si ve třídách připraví vánoční cukroví,
zpívají koledy u stromečku, ale co hlavně – rozdají si
dárečky. Příjemně si tak zkrátí čekání na ten opravdový
Štědrý večer. Krásné Vánoce a v novém roce vše dobré
přejí zaměstnanci J.M. ZŠ a MŠ Drahany.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v minulých letech proběhne v roce 2019 Tříkrálová sbírka (TKS), jejíž výtěžek nám umožňuje
pomáhat potřebným lidem. Naše záměry s využitím získaných prostředků vycházejí z aktuálních potřeb. Když vyjdeme
z objemu získaných prostředků v minulých letech, uvažujeme s tímto rozdělením:
a) Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a
osoby bez přístřeší. Na tento záměr by bylo třeba 50 000,- Kč.
b) Pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka potřebujeme pořídit chráněné byty,
kde budou moci trénovat větší samostatnost jen s externí dopomocí. Na nákup takového tréninkového bytu
plánujeme částku 550 000,- Kč.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají finančním obnosem, ale i všem ochotným dobrovolníkům, kteří věnují svůj
volný čas. Jedině díky Vaší nezištné pomoci se tato sbírka může uskutečnit a je možno poskytnout pomocnou ruku těm,
kteří to nejvíce potřebují.
Vánoční bohoslužby
Charita Prostějov
Martinákova 9, 796 01
24.12. pondělí – Štědrý den
22:00
Prostějov
25.12. úterý
– Boží hod vánoční
10:30
tel.: 582 344 524,
26.12. středa – sv. Štěpána
10:30
tks@prostejov.charita.cz
28.12. pátek
– sv. Betlémských dětí
17:00
www.prostejov.charita.cz
30.12. neděle – svátek Svaté Rodiny
10:30
31.12. pondělí – sv. Silvestr
15:00
V naší obci proběhne TKS
1.1. úterý
- matky Boží Panny Marie 10:30
dne 5.1.2019 od 9.00 hod.

Změny v jízdních řádech od 9.12.2018
Odjezdy z Drahan směr Prostějov
➢Pracovní den
4:43,4:53 kostel, 6:20 kostel, 7:02, 7:57, 11:09, 11:16 kostel, 13:03, 15:17, 15:25 kostel,
16:54, 20:19
➢Sobota
4:36, 4:43 kostel, 8:36, 8:43 kostel, 12:38, 12:45 kostel, 16:09, 16:16 kostel
➢Neděle a svátky
6:37, 6:44 kostel, 12:38, 12:45 kostel, 16:09, 16:16 kostel, 20:19
Odjezdy z Prostějova – autobusového nádraží směr Drahany
➢Pracovní den
5:45, 6:20, 9:20, 11:00, 13:30, 14:40, 15:10, 16:40, 18:45, 22:35
➢Sobota
6:45, 11:00, 13:45, 18:45
➢Neděle a svátky
11:00, 14:45, 21:35
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