Vážení spoluobčané,

Jubilanti

Blíží se konec roku 2020, který bychom mohli označit jako rok
covidový. Nemoc, která zasáhla nejen naši obec, zemi a celou planetu a
následky budeme muset ještě nějaký čas snášet. Pandemie nám v letošním
roce nedovolila uskutečnit plánované akce, jako bylo 140. výročí založení
SDH dále připravovanou Noc vědců a také rozsvícení vánočního stromu.
Toto období se také podepíše na příjmové části rozpočtu naší obce, kdy
optimistické předpoklady hovoří o 15% snížení výnosu daní, a tedy příjmu
do obecní kasy. I takto jsme připravili nový rozpočet obce na rok 2021,
kdy počítáme s několika investičními akcemi, které chceme kofinancovat
v rámci dotačních titulů. Jde o dokončení chodníků směr hřbitov, kde již
několik let připravujeme projektovou dokumentaci a nyní jsme podali
žádost o vydání stavebního povolení a poté budeme žádat o dotaci v rámci
Státního fondu dopravní infrastruktury. Také budeme chtít využít dotace
Krajského úřadu olomouckého kraje, ať již na dovybavení techniky pro
zásahovou jednotku či opravu majetku ve vlastnictví obce.
I nadále je úřad otevřen pro veřejnost v doporučeném režimu
v rámci nouzového stavu, a to pondělí a středa od 11-16 hod. Pro příští rok
se výše poplatků nemění a pro svoz komunálního odpadu činí
400Kč/osobu a rok, splatnost je k 30.6.2021 a poplatek za psa je 100,- Kč
se splatností do 31.3.2021.

V měsíci prosinci v naší obci
slaví významné životní
jubileum:
paní Eva Janečková
č.p. 39 – 75 let

a přejeme hodně zdraví

Přeji Vám klidné vánoční svátky a do nového roku především hodně zdraví a síly.
Mgr. Milan Marek, starosta

Hlášení místního rozhlasu v mobilu
Občané mají nově možnost sledovat
obecní hlášení přímo v mobilu nebo
počítači pomocí aplikace ROZaNA.
Pokud máte o tuto službu zájem, je možné se bezplatně
zaregistrovat na
https://www.rozana.cz/mestys/1VF482Y8hHo3 ,
nebo si stáhnout aplikaci ROZaNA přímo do mobilního
telefonu přes Obchod Play.

Termíny svozu komunálního odpadu
v roce 2021

4. ledna
1. února
1. a 29. března
26. dubna
24. května
21. června

19. července
16. srpna
13. září
11. října
8. listopadu
6. prosince

Tříděný odpad
Naléhavě žádáme občany, aby tříděný odpad dávaly do příslušného kontejneru a ne k němu.
Pokud je kontejner plný, odevzdejte prosím odpad později až do prázdného kontejneru po vývozu.
I sběrné místo je vizitka celé naší obce a nevypadá dobře, když připomíná spíše černou skládku.

Zdobení stromečku
Kvůli aktuálně platným opatřením letos
neproběhlo tradiční rozsvěcování tradičního
stromečku. Místo toho se podařilo dětem
vymodelovat a vytisknout andělíčky, které věnovaly panu
starostovi a společně jimi ozdobily vánoční stromeček u
místního kostela.
Otevření kostela
V pátek 25. a v sobotu 26.
prosince bude od 1400 do 1600
hodin umožněn vstup do
kostela sv. Jana Křtitele, kde
bude možné si prohlédnout
nazdobené jesličky.

Servis výpočetní techniky
V budově úřadu městyse Drahany
v místnosti bývalého kadeřnictví
funguje servis výpočetní techniky,
mobilních telefonů včetně možností
poradenství,
nákupu
nových
komponentů a jejich montáže.
Dále je zde možnost objednat
drobné reklamní předměty a drobné dárky vyrobené z papíru,
filcu, dřevěné balzy, zrcadla, eloxovaného hliníku, které je
možno vyřezat v požadovaném tvaru a vygravírovat vámi
určený text či grafiku.
V případě zájmu se můžete domluvit osobně od 8.0015.30 hod v pracovní dny, nebo na telefonním čísle 724 070 057
p. Marek.

Úřední hodiny obecního
úřadu o svátcích
23.12. – 25.12. … zavřeno
28.12.

… 1100 - 1600 hod

30.12.

…1100 - 1600 hod

31.12. – 1.1.

… zavřeno

Vánoční bohoslužby
•
•
•
•
•

Čtvrtek 24.12.2020
Sobota 26.12.2020
Neděle 27.12.2020
Úterý 29.12.2020
Pátek 1.1.2021

… 22:00
… 8:00
… 8:00
… 17:00
… 8:00

Prosíme o dodržování maximálního
počtu osob v kostele 45, přičemž všichni
musí sedět v lavicích, aby nedocházelo
ke shlukování v zadní části kostela.

Místní knihovna
Od ledna 2021 bude obnoven provoz místní knihovny, a to
každou středu od 16.00-19.00 hod v budově vzdělávacího centra
TGM (budova bývalé měšťanky) v místnosti bývalé ředitelny.
Novou správkyní je p. Petra Sychrová. Pokud máte zapůjčené
knihy z dřívějška, tak žádáme o vrácení.

V rámci výměnného fondu s knihovnou
v Prostějově je možno zapůjčit nové knihy.
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