Vážení spoluobčané,

Jubilanti

žijeme již 30 let ve svobodné zemi a 17. listopadu jsme si připomněli
toto výročí, které se zapsalo do dějin hned dvakrát, a to v roce 1939 a 1989.
Sám jsem v roce 1989 jako student na vysoké škole v Olomouci mohl být
přítomen tomuto období, které dostalo název sametová revoluce.
Vzpomínám na tuto dobu plnou optimismu a nadějí, které přinesly
demokracii a svobodu. Ne vše se podařilo tak, jak jsme si přáli, ale to, že se
můžeme svobodně vyjadřovat, cestovat a demokraticky volit v rámci voleb
dělá z tohoto dne svátek, který je právem označován jako Den boje za
svobodu a demokracii.
Během měsíce listopad začal pracovat kroužek lidového tance pod
vedením paní V. Jelínkové. Kroužek navštěvuje 8 dětí. Zájemci se schází
každý čtvrtek od 14.00 hod v budově Vzdělávacího centra TGM.
Dovolte abych na závěr popřál všem krásné svátky vánoční a do
nového roku vše dobré

V měsících listopad a
prosinec v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
paní Marie Soldánová
č.p. 113 – 80 let
paní Marta Crhonková
č.p. 107 – 85 let
paní Marta Kopecká
č.p. 45 – 75 let

Mgr. Milan Marek, starosta

Opravy v městysi Drahany
Letošní rok se v naší obci nesl v duchu oprav a modernizací. Vánoční
výzdoba na nově natřených sloupech veřejného osvětlení již všem připomíná
blízkost Vánoc a pomalu přicházející nový rok. Snad na poslední chvíli se po
problémech s výběrem vhodné technologie podařilo firmě Swietelsky
a přejeme hodně zdraví
dokončit opravu několika místních komunikací, které byly ve velmi špatném
stavu. Probíhají práce na zateplení budov č.p. 64 a č.p. 177 kde se zároveň
vyměnila střešní krytina, vchodové dveře a některá okna.
Dále dokončujeme opravu střechy na budově č.p. 177 a
Vánoční bohoslužby
v plném proudu je i výměna střešní krytiny ubytovny.
Z cesty od staré vodárny se podařilo část dešťových
22:00
vod odvést pomocí žlabových svodnic na pole. Řešení není 24.12. úterý – Štědrý den
zcela ideální, ale vzhledem ke spádovým poměrům 25.12. středa – Boží hod vánoční 10:30
26.12. čtvrtek – sv. Štěpána
10:30
29.12. neděle – svátek svaté rodiny 10:30
Rozsvěcování vánočního stromku,
31.12. úterý – sv. Silvestr
16:00
proběhne v pátek 6.12.2019 od 17:30 před
kostelem sv. Jana Křtitele.
Vystoupí žáci místní školy, občerstvení
zajištěno.

Páter Vincenc Svák zve zvláště všechny
rodiče s dětmi na prohlídku místního
kostela s betlémem. Kostel bude volně
přístupný od 1400 do 1600 hodin.

v nejbližším okolí je to jediná cenově dostupná možnost, která snad
výrazně omezí splachy zeminy do brněnské ulice. Konečně se také po
problémech s vysycháním podlah dokončila oprava domku č.p. 29. Sice
je ještě potřeba upravit okolí a opravit plot (tyto práce ovšem čekají na
jarní počasí), ale to, na co nyní čekáme je kolaudace ze strany stavebního
úřadu. Pak už snad konečně bude moci být dům využíván k bydlení.
Je toho ještě mnoho, co se v letošním roce stihlo udělat. Ale jak
všichni víte, tak stejně jako nikdy neustávají práce na rodinném domě,
tak i na obci je stále co vylepšovat a upravovat. Tyto úkoly čekají na
příští rok, nyní je ale již nastává vánoční čas, kdy je potřeba zvolnit
tempo a věnovat se především vlastním rodinám.
Počítačová soutěž.
Ve čtvrtek 21.11.2019 se
žáci naší základní školy zúčastnily
na Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově
soutěže
„Dobrodružství
s počítačem“.
Počítače se stávají stále více
součástí našeho života. Zvláště
děti se v zacházení s nimi dobře
orientují a soutěž chce umožnit
dětem, aby si porovnaly své
schopnosti. Děti se při soutěži učí
pracovat v týmu. Součástí soutěže
bylo formátování dokumentu,
hraní logické hry, ilustrování a
vyhledávání
informací
na
internetu.
Zálohy na stočné
Naše škola se v nelehké
konkurenci 30ti základních škol
Zálohy na stočné v hotovosti se umístila na krásném 5tém místě.
budou vybírat na úřadu městyse Všem soutěžícím gratulujeme.
Drahany v úřední hodiny ve dnech
11. a 12.12.2019.
Termíny svozu komunálního
odpadu 2020
13. ledna
27. července
10. února
24. srpna
9. března
21. září
6. dubna
19. října
4. května
16. listopadu
1. a 29. června
14. prosince
Cena za svoz komunálního
odpadu bude od 1.1.2020
400,- Kč/osobu a rok.

Projekt
„Oprava budov v majetku
městyse Drahany“
je realizován za finančního
příspěvku ve výši 450.000,Kč z Olomouckého kraje –
Programu obnovy venkova

Zveme Vás na

Vánoční výstavu,
která se koná od úterý 10. do
pátku 13.12. v zasedací místnosti
městyse Drahany.
a

Adventní dílny pro děti,
které se konají v úterý 10.12 a
čtvrtek 12.12. od 14:30 do 16:00.

Římskokatolická farnost Drahany
a
městys Drahany
Vás co nejsrdečněji zvou na

Vánoční varhanní koncert,

který se koná v sobotu
28.12.2019 od 17:00 v místním
kostele.
Na varhany bude hrát pan Petr
Strakoš. Vstup zdarma.

Provozní doba úřadu přes
svátky
23.- 26.12. 2019 zavřeno
27.12. 2019

7:30 – 16:00

30.12. 2019

7:30 – 12:00

31.12. 2019

zavřeno

1.1.2020

zavřeno
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