Vážení spoluobčané,
v minulých dnech se nám podařilo dokončit rekonstrukci parku u
kostela, kterou realizovala firma Realizace zahrady – Šíbl z Krásenska. Deštivé
počasí minulých dní sice zemní práce trošku zkomplikovalo a zbrzdilo, ale
snad i díky nim bude park brzy zdobit zrekonstruovaný trávník a živý plot.
Současně s tímto projektem se podařilo opravit zastávku ve směru na Bousín.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se do oprav zapojili,
zvláště pak P. Vincenci Svákovi, který organizaci a práci věnoval množství
svého volného času.
Bohužel musím také upozornit na stále se opakující vandalizmus na
zahradě mateřské školy. Z důvodu neustálého ničení skromného vybavení
určeného především pro nejmenší jsme dočasně omezili na zahradu přístup.
V současnosti probíhá poptávka po dodavateli kamerového systému, který by
tento prostor střežil. Záznamové zařízení bude umístěno na obecním úřadě a
v případě opětovného poškozování inventáře zahrady bude k dispozici policii
ČR, která s pachateli zahájí přestupkové řízení a následně bude obec vymáhat
vzniklé škody. Nikdo jiný nebude mít do záznamů přístup, takže se návštěvníci
zahrady nemusí obávat, že by záznamy byly zneužity.
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme také schválili nákup
malotraktoru od firmy Šálek s.r.o., který by měl obecním zaměstnancům
výrazně pomoci při práci na údržbě obce. Největší přínos očekáváme při zimní
údržbě. Minulou zimu i díky rozkolísaným teplotám kolem nuly docházelo
k tvorbě náledí a chodníky i místní komunikace se stávaly nebezpečnými. Se
současnou technikou bylo komplikované situaci zvládat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří využili své právo
a zúčastnili se voleb od Evropského parlamentu. Podrobné výsledky pro naši
obec můžete najít v aktualitách na obecních webových stránkách.
Přeji Vám vše dobré v nadcházejících dnech a zejména studentům
mnoho úspěchů v závěru školního roku.

Mgr. Milan Marek, starosta

Jubilanti
V měsících květnu a
červnu v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
paní Marie Piňosová
č.p. 88 – 75 let
paní Zdena Hrubá
č.p. 191 – 85 let
paní Oldřiška Plná
č.p. 182 – 90 let
paní Věra Soldánová
č.p. 90 – 70 let
pan Zdeněk Vykopal
č.p. 1 – 80 let
paní Jarmila Crhonková
č.p. 115 – 75 let

a přejeme hodně zdraví

Hudební besídka.
Ve středu 22. 5. 2019 se konala v základní škole jarní
hudební besídka pod vedením pana učitele Kurta Michlera. Ten
začal učit na pobočce ZUŠ v Drahanech v roce 1981 hru na
klavír, housle a zobcovou flétnu, kde učí dodnes. Pobočka
Drahany byla jedna z prvních poboček dnešní ZUŠ Plumlov. Po
38-letém období své pedagogické činnosti vychoval řadu
výborných muzikantů, kteří mají rádi hudbu.

„... a jak bylo ve škole?“
Školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny
a my pomalu rekapitulujeme, co se nám letos
podařilo, kde bychom měli přidat a co třeba dělat
jinak. Některé aktivity jsou pro žáky atraktivní,
jiné méně, všechny ale vedou k naplňování
výchovně vzdělávacích cílů školy. Dlouhodobě je
nejoblíbenější
formou
výuky
projektové
vyučování. Letos jsme k tradičním školním
projektům (Den evropských jazyků, Slavíme
Advent, Žiju dobře a zdravě, Velikonoce, Den
Země, Moje maminka) přidali ještě jeden nový – 100 let ČSR.
A co se tedy letos dětem ve škole líbilo nejvíc? Tady je několik odpovědí na anketu:
„Můj nejlepší den ve škole byl při pletení pomlázek. Plést pomlázky mě hodně baví.“
(žák 3. ročníku)

„Nejvíce mě bavily projekty, třeba velikonoční projekt – zdobili jsme beránky a malovali jsme vajíčka
voskem“ (žákyně 3. ročníku)
„Máme tu hodně zábavy, projektů a milé učitele.“ (žákyně 4. ročníku)
„Na škole se mi líbilo, že jsme měli projekt 100 let Československa. Taky mě baví pečení a zdobení perníčků
o Vánocích. A vaří tam skvělé obědy.“ (žákyně 5. ročníku)
„Líbil se mi Den Země a 100 let Československa. Také se mi líbilo divadlo, matematika a čeština“ (žákyně 2.
ročníku)

„Letos se mi líbila celá kupa věcí, spoustu jsme toho zažili, nadchla mě bubenická show v Prostějově.
Naprostý top ale byly meruňkové knedlíky naší paní kuchařky.“ (Mgr. Kučera)
Věřím, že si každý našel ten svůj TOP zážitek a že i přes spoustu povinností bylo letos ve škole opravdu fajn.

V průběhu měsíce května přibyly na místa sběru
tříděného odpadu nové nádoby, konkrétně na
sběr jedlých olejů a tuků, jejichž povinnost
sběru pro obce je od 1.1.2020. Důvodem proč
tato nová povinnost vzniká je, že v současné
době pouze zhruba 10% obcí a měst zajišťuje
třídění těchto odpadů. Použité oleje a tuky
z kuchyní tak v rozporu se zákonem často končí
v kanalizaci, kam nepatří. Do nádoby patří
použité oleje a tuky z domácností např. fritovací
oleje, ztužené jedlé tuky. Nepatří technické oleje,
maziva a kapaliny. Tuky a oleje vhazujte do
nádoby v uzavřených PET láhvích. Předejdete
tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení.

Dřevařské sympozium
V rámci hodových slavností proběhne na farní zahradě
ukázka řezbářských prací pod vedením pana MgA.
Mariana Maršálka z Otinovsi. Řezbáři budou během
několika dní vytvářet menší umělecká dílka ze surových
kmenů za pomoci řetězových pil. Výtvory budou poté
umístěny v místní obřadní síni.
Nově otevřené kadeřnictví
Niva 119 (budova u MŠ).
Otevřeno od 22.5.2019, provozní doba středa a čtvrtek
13-18 h., sobota dle objednání na tel. čísle 776 860 807
Těší se na Vás Alena Poulíková
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