Drahanský zpravodaj č. 31/2017
Periodický tisk územního samosprávného celku městyse Drahany
Vážení spoluobčané,

Jubilanti
květen - červen 2017

po letošní delší zimě přichází svátky jara a snad i teplejší období. Chtěl
bych se s Vámi podělit o nejnovějších událostech v naší obci. Vzhledem k Vojtěch Roman
novele školského zákona se v letošním roce uskutečnil zápis do 1. ročníku
nar. 17.5.1947
základní školy pro školní rok 2017/2018 o něco později a to 6. 4. 2017. Je
Drahany 87 70 let
pro nás snahou udržet počty dětí ať již v mateřské školce tak i na základní
škole v takovém počtu, aby nám neklesl pod stanovenou hranici. V provozu Alois Marek
jsou také aktualizované internetové stránky pro snadnější přístup občanů k
nar. 31.5.1937
informacím. Adresa stránek zůstala stejná – tedy www.drahany.wz.cz.
Drahany 146 80 let
Byla schválena smlouva s firmou na zpracování aktualizace projektové
dokumentace k plánovanému chodníku ke hřbitovu. Součástí bude také Ludmila Blahová
úprava přechodu a křižovatky u naší školy tak, aby byla zvýšena bezpečnost
nar. 2.6.1947
dětí. Z podaných žádostí na opravy nemovitostí obce a dovybavení
Drahany 95 70 let
hasičského sboru zatím nemáme zpětnou vazbu a čekáme na vyjádření
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Necháváme si zpracovat posouzení
možnosti vybudování obecních bytů na dosud nevyužívané části budovy č.p.
203. Realizace tohoto záměru bude záviset na splnění podmínek daných
normami platnými pro byty.
Na posledním zastupitelstvu jsme schválili podání žádosti na výtisk knihy
o Drahanech a regionu, jejíž příprava se blíží k finalizaci a poté může být
předána do tiskárny. Předpokládané náklady na tisk jsou 120.000,- Kč. Na
tisk knihy jsme požádali o příspěvek z dotačního titulu Olomouckého kraje.
Gratulujeme
Chceme podat žádost na snížení množství biologického odpadu v naší a přejeme hodně zdraví
obci v rámci projektu, který by zahrnoval nákup domovních komposterů a
štěpkovače. Z tohoto důvodu byly součástí minulého zpravodaje dotazníky,
které měly ověřit zájem občanů o tuto službu. Doposud se nám vrátilo pouze 75 dotazníků, ve kterých
si občané zažádali o přibližně 100 kusů komposterů a sil. Protože dotace je limitovaná pro projekty za
minimálně 500.000,- kč, přičemž štěpkovač nesmí být hlavní složka, je tento počet stále ještě
nedostatečný. Proto žádáme, aby se každý, kdo ještě na možnost bezplatně získat komposter nebo silo
nereagoval, zvážil podání žádosti na obec. V případě malého zájmu nebude obec o dotaci žádat a od
nákupu komposterů a štěpkovače upustí.
Chtěl bych Vám popřát klidné svátky velikonoční a krásné jarní dny.
- Milan Marek, starosta-

Mobilní sběr
Bohoslužby o Velikonocích 2017 kostel sv.
45
Jana Křtitele
29.4.2017 14 - 1245 bude možno předat vyřazené
13.4. Zelený čtvrtek.............. 1800 v Drahanech
14.4. Velký pátek.................. 1800 v Drahanech
15.4. Bílá sobota................... 1900 v Rozstání
16.4. Neděle Zmrtvýchvstání. 400
30

10

v Krásensku
v Drahanech

17.4. Velikonoční pondělí..... 1030 v Drahanech

elektrospotřebiče
pneumatiky.

a

nebezpečný

odpad

a

Velkoobjemové kontejnery pro nadměrný odpad
budou přistaveny 27.4.2017 do 1400.
SDH Drahany uskuteční
29.4. 2017 v
odpoledních hodinách sběr železa po obci –
kovový odpad je možné nechat u nemovitostí.
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Projektový den „Velikonoce“
V naší škole každoročně vítáme velikonoční svátky projektovým
dnem. Nejinak tomu bylo i letos. Děti mají tento den rády, seznámí se s
tradičními oslavami svátků jara u nás, dozvědí se něco nového o tom, jak
Velikonoce slaví v jiných zemích a také se na chvilku promění v
„malérečky“ při zdobení kraslic.
Nejmladší děti letos polepovaly nabarvená vajíčka krajkou, případně
papírovými výřezy. Starší žáci se seznámili se složitějšími technikami,
jako je zdobení kraslic voskovou technikou, či polepování slámou. Práce
to byla náročná, vyžadovala trpělivost, zručnost a zapálení pro věc a
můžu říct, že nic z toho dětem nechybělo. Proto se také teď můžou
pochlubit povedenými kraslicemi.
Je pěkné sledovat, jak velikonoční tradice a zvyky ožívají i v dnešní
moderní době.

Kreativní
Velikonoce
Pro děti v rámci
velikonočních prázdnin
připravujeme
Kretivní velikonoce na
Zelený čtvrtek
13.4.2017
děti si budou moci
vyrobit různé výrobky z
papíru a jiných materiálů.

Přejeme krásné Velikonoce.
-Mgr. Iva Zouharová, ředitelka-

Fotografie z turnaje ve stolním
tenise
který se uskutečnil v sobotu dne
4.3.2017 v tělocvičně ZŠ.
Na fotografii zleva Boženka
Nejedlá, Eliška Mikitová se
synem Františkem a David Lenz z
Prostějova.
Vítězem za mládež se stal David
Lenz, za dospělé pak Pavel Caha z
Prostějova.
Zápis do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2017/2018 proběhl 6. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 9 dětí.
Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 800 do 1400
hodin.

Bližší informace budou
uveřejněny ve škole a
budově vzdělávacího
centra.
Přerušení dodávky
elektriké energie
Společnost E.On
Distribuce, a.s.
oznamuje, že dne:
24.4.2017
od 730 do 930
bude přerušena dodávka
elektrické energie.
Vypnuta bude celá obec
Drahany včetně
podnikatelských
subjektů.

Podniková prodejna – otevírací doba velikonoce 2017
Čtvrtek 13.4.2017 8:00 – 16:30
Pátek 14.4.2017 8:00 – 12:00
Sobota 15.4.2017 8:00 – 12:00
Neděle 16.4.2017 a pondělí 17.4.2017 - zavřeno
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