Drahanský zpravodaj č. 32/2017
Periodický tisk územního samosprávného celku městyse Drahany
Važení spoluobčané,

Jubilanti
červen - září 2017

Blíží se čas prázdnin a dovolených, kdy máme možnost načerpat nové síly
do další práce. Přeji dětem, aby si užili 2 měsíce prázdnin s kamarády či na
nějakém výletě nebo u vody. Všem ostatním bych popřál klidnou a ničím
nerušenou dovolenou a co nejvíce slunečných dnů. Pro náš úřad se dovolená
netýká i když zaměstnanci budou čerpat postupně dovolenou, na pracovní
dobu to nebude mít vliv. Jsme zde každý pracovní den od 7.30-16.00 hod.
Dnes již také můžeme říct, že se na našem úřadě bude pracovat i v rámci
stavebních prací vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dotaci z Krajského úřadu
na opravu budov v majetku městyse Drahany a budeme opravovat sociální
zařízení na našem úřadě, budovu obřadní síně, budovu hasičské zbrojnice a
sociální zařízení na budově vzdělávacího centra. Tyto práce by měly být
zahájeny v průběhu července. Dále budeme za příspěvku Krajského úřadu
pořizovat pro zásahovou jednotku SDH motorovou pilu včetně příslušenství.
Také budeme podávat žádost na snížení biologického odpadu v naší obci v
rámci projektu využití BRKO a textilního odpadu v Drahanech, což by
obnášelo nákup kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil. Tato dotace
bude ale bohužel vyřízena nejdříve příští rok.
Připomínáme splatnost poplatku za svoz odpadu těm, kteří ještě tak
neučinili, že termín je do 30.6.2017 a činí částku 375,- Kč/osobu/rok, pro
chalupáře je tato částka stejná za nemovitost. Podařilo se nám snížit cenu
stočného na toto a příští zůčtovací období na částku 52,- Kč/m 3 bez DPH
(59,80 Kč/m3 včetně DPH). Tímto bych chtěl poděkovat současnému
místostarostovi p. Ing. Petru Mikitovi za pomoc v této a jiných věcech.
Po domluvě s vedoucí knihovny jsme se rozhodli, že bude během prázdnin
knihovna uzavřena. V případě zájmu je možno se domluvit na úřadě s p.
Pitákovou.

Marie Janečková
nar. 21.6.1947
Drahany 197 70 let
Jan Nový
nar. 29.6.1947
Drahany 58

70 let

Vlasta Mačáková
nar. 6.7.1947
Drahany 184 70 let
Anna Tetorová
nar. 5.8.1937
Drahany 4

80 let

Ing. Jiří Tregler
nar. 5.8.1947
Drahany 86

70 let

Jaromír Janeček
nar. 13.8.1942
Drahany 39
75 let
Josef Nejedlý
nar. 10.9.1942
Drahany 201

75 let

-M. Marek, starosta-

Gratulujeme
a přejeme hodně zdraví
V sobotu 10.6.2017 jsme v naší
obřadní síni přivítali nové občánky –
Lukáše Hajdu, Františka Mikitu,
Filipa Ošlejška a Nrkesarin Vrubela s
rodiči.
S kulturním programem vystoupily
děti z místní školy pod vedením Mgr.
Bočkové.
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Prázdniny jsou tady
Maraton školních povinností se blíží ke konci a my hodnotíme, jak jsme ten letošní školní rok zvládli.
Myslím, že můžeme být spokojeni. Žáci naší školy rozhodně obstojí v porovnání s ostatními školami.
Mluví o tom jak nadprůměrné výsledky v celostátním testování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku, tak
úspěšné přijetí žáků na gymnázium či umístění v soutěžích. Z nich bych chtěla připomenout zejména
soutěž Dobrodružství s počítačem, v níž naše družstvo, ve složení Jolana Pírková, Adéla Sychrová,
Karolína Vymětalová a Jan Marek, získalo 4. místo a dále okresní kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů, kde družstvo naší školy (Eliška Vymětalová, Karolína Vymětalová, Jan Marek a Filip Šimáček)
obsadilo 2. místo. V soutěži jednotlivců navíc Eliška Vymětalová vybojovala rovněž 2. místo.
Konec školního roku přináší dětem radost ze školních výletů, zajímavých představení, těší se na pouť,
ale hlavně se už nemohou dočkat, kdy konečně převezmou vysvědčení a začnou vytoužené prázdniny.
Přejeme všem školákům, ať si zasloužené dny volna dosyta užijí a těm, kteří už na prázdniny jen
vzpomínají, přejeme krásnou dovolenou.
-Mgr. Iva Zouharová-

Změna čísla účtu Č.O.V Drahany
Z organizačních důvodů se pro platbu záloh a faktur za
stočné pro Č.O.V. Drahany
mění číslo účtu na 279842327/0300.
Změna bude v platnosti od nového hospodářského roku Č.O.V.
tedy od 1.7.2017 (faktury za období 1.7.2016 - 30.6.2017
budou již placeny na nový účet). Stávající číslo účtu
(272890246/0300) bude ještě po přechodnou dobu v platnosti.
Děkujeme za pochopení
Kotlíkové dotace
Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační
program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020. Finanční podpora bude zaměřena na
výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého
kraje.
Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla,
plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však
již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s
ručním přikládáním.
Na výměnu starého kotle na pevná paliva Olomoucký kraj rozdělí
částku 162,2 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na pořízení
jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000,- korun, výše dotace je
odvislá dle typu nového zdroje vytápění. Nadále bude platit zpětná
uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných
po 15. 7. 2015. Po předpokládaném vyhlášení dotačního programu v
září 2017 budou organizovány informační semináře pro občany
Olomouckého kraje ve vybraných městech Olomouckého kraje.
Aktuální zprávy ke kotlíkovým dotacím v regionu jsou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách Olomouckého kraje na
adrese:www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

Odečty vodoměrů
ve dnech 1.7. - 5.7.2017 budou v naší
obci probíhat odečty vodoměrů pro
fakturaci za vodné (M.I.S.) a stočné
(Č.O.V. Drahany).
V případě nepřítomnosti je možné
udělat „samoodečet“ prostřednictvím
odečtových karet které budou
zanechány ve Vašich schránkách.
Na karty prosím uveďte i kontaktní
údaje (telefon, e-mail)
bližší informace na stránkách městyse
Sbor dobrovoných hasičů v Drahanech
si Vás dovoluje pozvat na tradiční
HODOVOU ZÁBAVU
která se koná v
sobotu 24.6.2017
dle počasí na hřišti nebo v kulturním
domě v Drahanech od 2100 hodin.
Římskokatolická Farnost Drahany Vás
srdečně zve na
FARNÍ DEN
který se uskuteční v sobotu 19.8.2017
od 1600 hodin
-P. Vincenc Svák-
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