Vážení spoluobčané,

Jubilanti

jsme uprostřed kalendářního roku. V měsíci
červnu se událo několik významných událostí.
K některým se vracíme v tomto zpravodaji.
Během pouti v Drahanech jsme měli možnost
sledovat práci dřevořezbáře MgA. Mariána
Maršálka z Otinovsi a jeho kamarádů. Umělci
vytvořili plastiku na téma rodina, dále sochu s
názvem Prorok a lavičku. První dvě uskupení
soch je umístěno
v obřadní síni, lavička
je umístěna v parku za kostelem.
V letošním roce budeme realizovat opravu
střechy na ubytovně a domu č.p. 177 (byty vedle
velké školy) také díky podpoře Olomouckého
kraje. Dále probíhá výběr zhotovitele na opravu
místních komunikací, které jsou v havarijním
stavu. Nadále řešíme v rámci zajištění pozemků
projekt na dostavbu chodníků směr hřbitov.

V měsících červenci a
srpnu v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
paní Helena Procházková
č.p. 5 – 70 let
pan Karel Nečesaný
č.p. 136 – 70 let
paní Marie Pořízková
č.p. 168 – 80 let

V minulém měsíci jsme zakoupili z vlastních prostředků novou
komunální techniku, která bude sloužit ke svozu a úklidu veřejných
a přejeme hodně zdraví
prostranství jak v letním, tak i
v zimním období. Jedná se o
malotraktor od firmy Šálek
z Prostějova, včetně čelního nakladače, třístranné sklápěcí
vlečky, mulčovače, čelní radlice a válečkového sypače. Pevně
doufám, že tato investice přinese nejen zjednodušení práce pro
naše zaměstnance, kteří s ní budou pracovat, ale také ke
zlepšení čistoty a údržby veřejných prostranství.
Přeji klidné prožití prázdnin a času dovolených.
Mgr. Milan Marek, starosta

Mlékárna Otinoves s.r.o. hledá pracovníka na pozici řidič, pracovník údržby. Požadujeme řidičský
průkaz skupiny C, profesní průkaz. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail:
pam@mot.cz nebo reditelka@mot.cz . Další informace na tel: 582 395 675

Pohádkový les
Sobota 29.6.2019 přinesla radost všem malým i
velkým dětem. V pohádkovém lese potkaly kouzelné
bytosti, kterým musely dokázat svoji moudrost, sílu,
statečnost a šikovnost. Velikou radost všem přinesla
úžasná klaunka, se kterou jsme všichni zapomněli na
všechny chmury a moc jsme se pobavili. Děkujeme.
Dobrou náladu si děti užily také na skákacím hradě, při
jízdě Polarisem, při malování na obličej a dalších
činnostech.
Všem holkám ze Spolku patří velký dík.

Vítání občánků
Začátkem června jsme v obřadní
síni přivítali nové občany našeho
městyse. Všem jim přejeme
krásně prožité dětství v naší obci a
spokojené rodiče.
Na fotce noví občánci Sofie Plná, Tobiáš
Sedlák, Lucie Kroupová, Lukáš Mašek a
Evelína Nejedlá se svými rodiči.

Boj se suchem
Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho, bude stále více
a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený
trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu. Naopak vyšší vegetace
na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro
uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným.
Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet
své okolí alespoň o něco snesitelnější.
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních
měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na druhou stranu je sečení
nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a
květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě.

Sbor dobrovolných hasičů
v Drahanech Vás srdečně zve na akci

Ahoj prázdniny
která se bude konat 24.8.2019
od 15:00 zábavné odpoledne pro děti
od 17:00 country večer se skupinou
PRAK
po setmění lampionový průvod a
ohňostroj.
Přijďte se rozloučit s létem.

Karel Ferschmann
předseda PS pro životní prostředí a zemědělství
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