Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a s nimi odchází i léto, kdy mnohým z nás bylo
dopřáno odpočinout si od každodenních starostí při zasloužené dovolené.
Nyní již ale nastává podzim a všichni se vrací zpět ke svým povinnostem. To
se týká i dětí, které opět nastupují do škol. Pomalu začíná také příprava na
zimu, která je sice ještě daleko, ale nezadržitelně se blíží a v našem kraji
dokáže někdy přijít znenadání a velice brzy.
Také na obci se snažíme ještě letos dokončit započaté akce a opravy.
Jistě jste zaznamenali, že nám soukromá firma provádí nátěr sloupů
veřejného osvětlení. S tím souvisí i pohyb pracovníků ve vozovce a prosíme
všechny, aby v blízkosti prováděných prací dbali zvýšené opatrnosti. Pomalu
dokončujeme opravy domku č.p. 29, kde nás mírně zdrželo počasí, změny
projektu vynucené stářím a stavem domku, ale také nedostatek pracovníků,
který v dnešní době trápí snad všechny odvětví. V tomto měsíci by se mělo
začít pracovat na obnově střech na ubytovně a na domě č.p. 177, které jsou
již za hranicí své životnosti. Ještě letos by také měly začít práce na zateplení
pláště budov č.p. 177 a č.p. 64, kde již proběhly výměny lokálních zdrojů
tepla. A v neposlední řadě již začaly přípravné práce na opravě některých
místních komunikací, o čemž pojednává samostatný článeček níže.

Jubilanti
V měsících září a říjnu
v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
pan Karel Janeček
č.p. 10 – 75 let
paní Marie Krejčí
č.p. 186 – 95 let

a přejeme hodně zdraví
V pátek 27. září se zapojíme do projektu Noc vědců 2019. Akce bude
probíhat ve v budově vzdělávacího centra TGM od 19.00 hod. Připraveno
bude několik stanovišť se zajímavými tématy pro děti i dospělé. Letošní téma Noci vědců je šetrně k planetě.
Připraveno bude i drobné pohoštění.
Také bychom rádi ukončili převod pozemků již nefunkční TJ Sokol Drahany na obec, abychom mohli
zahájit projekční práce na revitalizaci těchto prostor. Ze strany TJ Sokol zatím nemáme kladnou reakci.
Věřím, že snad v nejbližší době dojde k pokroku.
Od 1.9. 2019 vešel v platnost nový jízdní řád s drobnými úpravami týkající se soboty, neděle a svátků.
Opravy místních komunikací
V průběhu měsíce září se začne pracovat na opravách místních
komunikací. Kromě oprav starých překopů a oprav poničených částí
komunikací se jedná o komunikaci za hasičskou zbrojnicí vedle rybníka, dále
komunikaci od č.p. 195, 95, 200 a 37 a také o komunikaci mezi č.p. 74 a 220.
Před započetím prací bude nutné ořezat některé dřeviny zasahující do
vozovky a po zhotovení finálního povrchu vozovky nebude možno
komunikace po krátký čas používat.
Mapka s vyznačenými komunikacemi bude vyvěšena na úřední desce
městyse. Žádáme občany, aby dbali pokynů pracovníků provádějících
stavbu.

Mgr. Milan Marek, starosta

Nová úřední deska
Kvůli špatnému stavu, ale
také z nutnosti většího
prostoru byla instalována
nová úřední deska na
budově městyse směrem
od kostela. Veškeré
oficiální dokumenty
najdete nyní tam.

„Už chodí do první“
Nový školní rok vždy zahajujeme
společně. Ani letos tomu nebylo jinak.
Druhého září o půl osmé jsme se všichni sešli
v I. třídě, abychom přivítali nové prvňáčky.
Pro ně i jejich rodiče byla tato chvíle opravdu
výjimečná, vždyť od teď už jsou z dětí
školáci. Počáteční obavy pomohli rozptýlit
budoucí spolužáci prvňáčků. Ti nejstarší jim
prostřednictvím veršů udělili pár cenných rad,
a když jim pak všichni žáci na uvítanou ještě
zazpívali veselou písničku, rázem všechny
obavy zmizely. A my všem šesti odvážným
školákům přejeme, aby se jim dařilo a byli
mezi námi spokojení.
Hodně štěstí a úspěchů přejeme též všem ostatním školákům.
Mgr. Iva Zouharová, ředitelka školy

Mobilní sběr – podzim 2019
Společnost FCC Prostějov informuje občany o organizaci
pravidelného podzimního úklidu formou mobilního sběru,
který proběhne dne 14.9.2019.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 12.9.2019 do
14:00. Nebezpečný odpad, vyřazené elektrozařízení a
pneumatiky bude možné předat zaměstnancům FCC
pouze 14.9.2019 mezi 11:45 a 12:45.
Žádáme občany, aby po naplnění velkoobjemového
kontejneru neukládali odpad mimo kontejner, ale
vyčkali přistavení nového kontejneru.
Povinné „čipování“ psů
•

•
•
•

Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o
očkování psa (pas, očkovací průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným
tetováním provedeným před 3.7.2011

Zálohy na stočné
Zálohy na stočné v hotovosti se budou vybírat
na úřadu městyse Drahany v úřední hodiny ve
dnech 18. a 19.9.2019.
Obec Otinoves, Obec Niva a Městys Drahany
srdečně zvou všechny občany a chalupáře na

SE SOUSEDY I OBČANY Z

LIBINY

k poslechu a tanci zahraje
a program zpestří
vystoupení

.

Pro každého je připravena káva se zákusem a
chutný zvěřinový gulášek ZDARMA.

Sobota 21.9.2019 14:00 hod
Zájemci o svoz z Otinovsi a Drahan se mohou
přihlásit na místních úřadech.

Zájemci o čipování se mohou přihlásit do konce září na úřadě
městyse Drahany. Cena čipování je 300,- Kč/psa.
Státní veterinární správa
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