Vážení spoluobčané,

Jubilanti

při pohledu z okna se marně snažím najít úvodní slova vystihující
venkovní počasí. Od tradičního „zima“ mě neodrazuje jen převažující zelená
barva, ale také teploměr ukazující teplotu pro tento měsíc nezvykle vysokou.
Takže přestože teploty ukazují spíše na začátek jara, silný vítr na podzim,
občasné sněhové bouře na prosinec, tak podle kalendáře máme konec února.
Vtírá se neodbytný pocit, že i přes tvrzení mnohých politiků o tom, že s naší
planetou je vše v pořádku, nic se neděje, a hlavně nezpomalovat náš hon za
hospodářským růstem, přece jen není vše tak nějak v pořádku. Zdá se, že
nenávratně pryč je zimní běžkování v okolí Drahan a za krátkou chvíli
odzvoní i procházkám v lese, protože se nějak nedostává stromů.
Chtělo by se namítnout, že samotný jedinec nemá dost možností
cokoliv změnit. Ale není to tak úplně pravda. Jde především o životní styl.
Možná by stačilo být jen trochu skromnější. Stačí nechtít mít všechno. A
když už něco mít, ať je to kvalitní věc a dobře plnící svůj účel. Staré věci se
snažme opravovat a vysloužilé recyklovat k dalšímu použití. Jinak by se také
mohlo stát, že za chvíli budeme zasypáni nepotřebnými nesmysly na jedno
použití, které kdybychom neměli, tak se vlastně nic nestane. Vláda
v budoucnu chystá radikální zvýšení poplatku za skládkování a jediný
způsob, jak se do budoucnu vyhnout vysokým poplatkům za odvoz odpadu,
je snažit se produkovat méně odpadu a když už nějaký odpad vznikne,
důsledně třídit.

V měsících lednu a únoru
v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
paní Helena Sedláková
č.p. 106 – 85 let
paní Irena Bugáňová
č.p. 217 – 70 let

a přejeme hodně zdraví

V naší obci zatím využíváme systému sběrných míst, i když do
budoucna se možná budeme pokoušet zavést možnost třídit přímo v domácnosti. I přes to, že třídíme už
dlouhou dobu, stále ještě se v kontejnerech objevuje nesprávný odpad. Zvláště patrné je to v kontejnerech na
bioodpad, kam se někteří nezdráhají vyhazovat plastové sáčky nebo i přímo netříděný komunální odpad
z domácnosti. Snažme se být důslední. Na každém kontejneru je popis, co do něj patří. Starejme se o místo,
kde žijeme. Začněme třeba s tím, že když už třídíme, tak ať je to opravdu třídění a nejen vyhazování odpadu
do různobarevných kontejnerů bez ohledu na to, co tam patří.
Zálohy na stočné
Zálohy na stočné
v hotovosti
se
budou vybírat na
úřadu
městyse
Drahany v úřední
hodiny ve dnech
18. a 19.3.2020.

Poplatky v roce 2020
Komunální odpad 400,- Kč (splatný do 30.6.2020)
Poplatek za psa 100,- Kč, za druhého 200,- Kč (splatný do 31.3.2020)
Vodné 62,64 Kč/m3 včetně DPH, pevná složka 400 Kč/rok (fakturuje MIS
v červenci / 2020)

Stočné 59,80 Kč/m3 včetně DPH (fakturuje Svazek obcí Drahansko a okolí
v červenci / 2020)

Tříkrálová sbírka
Tak jako již několik
let jsme zahájili i letošní
rok
charitativní
Tříkrálovou sbírkou, při
které se v naší obci vybralo
celkem 15.817,- Kč, za což patří všem dárcům
upřímné poděkování. Naše dvě skupiny
koledníků se jako odměnu mohly zúčastnit
slavnostního Tříkrálového koncertu v Městském
divadle Brno, který se konal 5.1.2020. Během
koncertu se diváci prostřednictvím reportáží
dozvěděli, kde „tříkrálové“ peníze pomáhají a viděli hudební vystoupení umělců Sebastian, Marty Jandové,
Markéty Konvičkové, hudební skupiny Lake Malawi a Vojenského uměleckého souboru Ondráš.
Mgr. Milan Marek, starosta

Jubilejní Masarykova základní škola a
mateřská škola Drahany

Josefovská zábava

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne: 2.4.2020 od 12:00
do 16:30 hodin.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 4.5.2020 do 8:00
do 15:00 hodin.
Termíny svozu nápojového
kartonu v roce 2020
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

27. března
26. června
25. září
11. prosince

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V DRAHANECH

Společnost FCC
Prostějov, s.r.o. informuje
občany o organizaci
pravidelného jarního
úklidu formou mobilního
sběru, který proběhne
2.5.2020

Velikonoční bohoslužby
9.4.2020 Zelený čtvrtek 18:30
10.4.2020 Velký pátek 18:30
11.4.2020 Bílá sobota 20:30

si Vás co nejsrdečněji dovoluje
pozvat na
JOSEFOVSKOU ZÁBAVU,
která se koná v sobotu 21.3.2020
v kulturním domě.
-

k tanci a poslechu hraje
PROROCK Blansko
- začátek v 21:00 hodin
- předprodej vstupenek v neděli
15.3.2020
- občerstvení zajištěno
Sbor dobrovolných hasičů v Drahanech

pořádá v sobotu 18. dubna 2020 tradiční soutěžní
akci

12.4.2020 Boží hod velikonoční 10:30
13.4.2020 Velikonoční pondělí 10:30

Více informací na www.sdhdrahany.estranky.cz

více na www.farnost-drahany.webnode.cz
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