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Važení spoluobčané,
Září je časem, kdy se
děti vrací do školních
lavic. Do naší školy přišlo
8 nových prvňáčků a
celkem je ve dvou třídách
29 dětí. Na slavnostním
zahájení školního roku
4.9.2017 jsme tak jako
každý rok popřáli všem
žákům, aby se jim ve
škole dařilo, a aby zažívali
radost z každého úspěchu.
Během školního roku je pro děti připraveno několik zájmových kroužků.
Je také možno navštěvovat pobočku ZUŠ Plumlov na naší škole a vzdělávat
se při hře na klavír či jiný hudební nástroj.
Našim pedagogům přeji při jejich nelehké práci hodně zdaru a děkuji
nepedagogickým pracovníkům za přípravu nového školního roku.

Jubilanti
září - listopad 2017
Marie Krejčí
nar. 19.9.1924
Drahany 186

93 let

Květoslava Grmelová
nar. 4.10.1913
Drahany 105 104 let

Gratulujeme
a přejeme hodně zdraví

Podařilo se nám na jednání zastupitelstva schválit podání žádosti na
modernizaci odborné učebny ZŠ Drahany, což by mělo obnášet dodávku nových počítačů, moderních
stavebnic a další vzdělávací pomůcky.
Během prázdnin proběhly opravy na budově vzdělávacího centra, kde došlo k rekonstrukci sociálního
zařízení a přípravny u jídelny. V prostoru před tělocvičnu pak byla vyměněna již nevyhovující podlaha a
zrekonstruovány šatny pro děti. V obřadní síni byl zateplen strop v horním patře, což zamezí neúměrným
ztrátám tepla. Bylo také rekonstruováno již nefunkční sociální zařízení a vyměněna nevyhovující
elektroinstalace. Na budově úřadu městyse je v plném proudu rekonstrukce sociálního zařízení. Tímto
také děkujeme občanům za pochopení sníženého komfortu v budově, který je způsoben probíháním
stavebních prací bez omezení provozu na budově. Na Hasičské zbrojnici zbývají k dokončení klempířské
a natěračské práce na střeše.
Na kostele Sv. Jana Křtitele se připravuje výměna kamenných portálů u hlavních a bočních vstupních
dveří. Opracované kameny již byly přivezeny a kameník začne s přípravou výměny již tento týden v
pátek a ke konci měsíce by již výměna měla být hotova. Také se již blížíme ke konci s přípravou
podkladů pro vydání územního rozhodnutí a poté stavebního povolení pro dostavbu chodníků podél
komunikace směrem ke hřbitovu. Součástí bude také vybudování nového parkoviště u místního hřbitova
a úprava křižovatky u mateřské a základní školy. Posunutím křižovatky směrem ke kostelu vznikne místo
na chodník, který povede kolem školy až k zastávce směrem na Bousín. Také dojde k rekonstrukci a
nasvětlení přechodu směrem k obecnímu úřadu, čímž se zvýši bezpečnost pro chodce.
Dále běží termíny pro přípravu voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat
ve dnech 20-21.10.2017. V naší obci bude již tradičně jeden volební okrsek. Zapisovatelem okrskové
volební komise byla jmenována paní Miloslava Nejedlá.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na další setkání rodáků, kteří byli vystěhování do Libiny a to v sobotu
14.10.2017 odpoledne (čas bude upřesněn) do kulturního domu v Nivě.
-M. Marek, starosta-
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Projekt „Oprava budov v majetku
Městyse Drahany“ je realizován za
finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč z
Olomouckého kraje - Programu obnovy venkova 2017

V rámci akce
„Ukliďme svět - ukliďme Česko“

Městys Drahany pořídil i díky finančnímu
pořádá
příspěvku
poskytnutému
na
pořízení,
římskokatolická farnost Drahany
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
podzimní úklid louky kolem
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
pramene
Hané a dalších potřebných
Olomoukého kraje v roce 2017 ve výši 10.000,- Kč – nákup nové
míst v Drahanech.
motorové pily včetně příslušenství v celkové pořizovací hodnotě
20.017,- Kč
Sraz dobrovolníku bude v sobotu
23.září ve 1400 u kostela.
Kominictví Černohous
bude po obci dne 4.10.2017 provádět čištění komínů a revize.
Případní zájemci se mohou přihlásit v úřední hodiny na úřadu Po skončení akce bude opékání
špekáčků na farní zahradě.
městyse Drahany.
Č.O.V. Drahany
Zálohy za stočné se
budou vybírat ve dnech
25. – 27.9.2017
na úřadě Městyse
Drahany v úřední
hodiny

Římskokatolická farnost Lipovec
a
Spolek Vápeníček
pořádají koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET
8.10.2017 v 1700 v kostele Narození Panny Marie v Lipovci
- Cena vstupenky 200,- Kč.
Předprodej vstupenek bude v Informačním centru Blanka Blansko
(tel. 516410470) a v prodejně potravin STEMD Lipovec (tel. 516445320)

Železárny Annahütte spol. s r.o., Dolní 100,
796 01 Prostějov přijme zaměstnance na dělnické
pozice.
Nabízíme:
- měsíční mzdu až 25.000 Kč (dle zařazení)
- cestovní náklady hradí zaměstnavatel
- 5 týdnů dovolené
- závodní stravování
- řada zaměstnaneckých benefitů: rekreace v
závodním středisku, dětské tábory a další
Pořadujeme:
- dobrý zdravotní stav
- časovou flexibilitu (třísmměnný provoz)
Kontaktní osoba:
- Ing Pavla Kňávová
- tel: 725 431 451 (denně mezi 800-900 a 1400-1500
- e-mail: knavova@annahutte.cz

Chcete si splnit svůj sen?
Jste občan České republiky starší 18 let?
Máte smysl pro spravedlnost a férovost?
Jste fyzický zdatný a psychicky odolný?
Jste trestně bezúhonný?
Máte minimálně středoškolské vzdělání s
maturitou?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
www. policie.cz
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