Vážení spoluobčané,

Jubilanti

je to již rok, co jsme obklopeni neviditelným nepřítelem, který
nejenže ochromil celou naši zemi, ale který také způsobuje mnoho
předčasných úmrtí. Asi každý se již s touto nemocí setkal, ať už osobně,
ve své rodině, nebo u známých. Ne všichni měli to štěstí, že nemoc zvládli
buď úplně bez příznaků, nebo jen s lehkým průběhem. Mnoho našich
spoluobčanů potřebovalo s překonáním nemoci různě velikou pomoc.
Chtěl bych v této nelehké době poděkovat nejen zvláště lékařům a sestrám,
ale všem, kteří jakkoliv přispívají k péči o pacienty postižené těžkým
průběhem. Všechny bych chtěl také požádat, aby dodržovali platná
nařízení a chovali se zodpovědně. Opatření, která nás omezují, druhé
chrání. Věřím, že jakmile se podaří proočkovat zejména ohrožené skupiny,
situace se začne lepšit a budeme se moci pomalu vracet k běžnému životu.
Přestože se zdá, že se většina dění v naší zemi zastavuje, snažíme
se v naší obci dokončovat již rozpracované akce a také začínat nové.
V letošním roce jsme podali žádost do programu Ministerstva pro místní
rozvoj na výstavbu víceúčelového hřiště a dále jsme požádali Olomoucký
kraj v rámci Programu rozvoje venkova na dokončení oprav v budově
úřadu městyse Drahany a doplnění pořízení ochranných prostředků pro
hasiče. Stále se také pracuje na vyřízení formalit k projektové dokumentaci
na výstavbu chodníku k místnímu hřbitovu.

V měsíci březnu a dubnu
v naší obci slaví významné
životní jubileum:
pan Jaromír Kučera
č.p. 171 – 70 let
paní Gabriela Nejedlá
č.p. 201 – 70 let
pan Jaroslav Nejedlý
č.p. 99 – 70 let
pan Jindřich Vaněrka
č.p. 11 – 80 let

Mgr. Milan Marek, starosta

Sčítání lidu 2021
Letos od 27. března do 9. dubna proběhne sčítání lidu a to zápisem
a přejeme hodně zdraví
údajů do sčítacího formuláře buď v elektronické nebo následně v listinné
podobě při terénním došetření, které budou provádět sčítací komisaři.
Ti se budou prokazovat průkazem sčítacího komisaře nebo na
Bohoslužby
vyžádání občanským průkazem. Seznam sčítacích komisařů bude
vyvěšen na úřední desce městyse.
Elektronické formuláře budou od 27.3. přístupné na webu V současné době dle platných
www.scitani.cz, kde lze také dohledat podrobnější informace. Kdo se nařízení vlády se může bohoslužby
nesečte online, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný zúčastnit v našem kostele pouze
20 lidí (10% kapacity) s tím, že
formulář doručený sčítacím komisařem.
Výsledky sčítání budou použity například k přípravě budou dodrženy dvoumetrové
programů bydlení, rozvoje infrastruktury, nebo pro plánování lepší rozestupy a lidé budou mít
nasazeny respirátory.
dostupnosti služeb.
Tříděný odpad
U nádob na třídění odpad v poslední době někdo ukládá i odpad, který tam nepatří. Prosíme
občany, aby elektroodpad a nadměrný odpad neukládali u sběrných hnízd, ale aby ho odevzdali při
pravidelném jarním nebo podzimním svozu. Stav nejen těchto míst je vizitkou především chování
všech občanů.

Chodník k místnímu hřbitovu
Kvůli zdržením při vydávání stavebního povolení již letos
nemůžeme žádat o dotace na výstavbu chodníků. Bez této dotace je
akce pro obec příliš nákladná, takže její realizace se odkládá nejméně
do příštího roku. Součástí tohoto projektu je také rekonstrukce centrální
komunikace na hřbitově, na kterou by se dotace nevztahovala. Letos
bychom chtěli tuto část zrealizovat, přičemž součástí by byla nejen
obnova povrchu rekonstrukce – původní asfaltový povrch bude
nahrazen zámkovou dlažbou, ale také vybudování veřejného osvětlení
podél této komunikace.
Parkoviště před hřbitovem musíme bohužel řešit až společně
s chodníky, proto prosím ještě vydržte. Víme, že stav této plochy je ve
velmi špatném stavu, ale budoucí projekt počítá s její celkovou
rekonstrukcí a se zvýšeným počtem parkovacích míst. Do té doby se
pokusíme plochu udržovat alespoň provizorním opravením nejhorších
míst drtí.
Místní poplatky
- Poplatek za komunální odpad činí 400,Kč/osobu/rok.
- Poplatek za psa je 100,- Kč/rok, za každého dalšího
pak 200,- Kč/rok
Využívejte prosím v maximální míře možnosti platit
poplatky převodem na účet městyse číslo 4824701/0100
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do
poznámky je pak možné napsat jméno a o jakou platbu se
jedná.
Zálohy za stočné
Zálohy za stočné jsou přijímány pouze převodem na
účet.
- č.ú. pro platbu stočného je 279842328/0300
- v.s. je číslo popisné nemovitosti

Tříkrálová sbírka
V letošní netradiční Tříkrálové sbírce
se vybralo v naší obci celkem 7.163,Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Termíny svozu nápojového kartonu v roce
2021
I. čtvrtletí
26. března
II. čtvrtletí
25. června
III. čtvrtletí
24. září
IV. čtvrtletí
10. prosince
Nápojové kartony umisťujte do
oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí
na úřadu městyse.

Místní knihovna
Knihovna Drahany
bude otevřena každou středu od 15.30 – 18.30 v budově Vzdělávacího centra
- bývalá budova 2.stupně ZŠ v 1.patře v místnosti
kde bývala ředitelna. Vedoucí knihovny p. Petra
Sychrová žádá čtenáře o vrácení knih ze zápůjček
a zve Vás do knihovny, kde máme připraveny nové
knihy v rámci výměnného fondu z knihovnou
Prostějov. Termín otevření závisí na uvolnění
protiepidemických opatření v rámci celé ČR.

Mobilní sběr jaro 2021
Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci
pravidelného jarního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne dne
15.5.2021. Nebezpečný odpad a pneumatiky a vyřazené elektrozařízení bude
možné předat pracovníkům firmy pouze v čase 11:45 – 12:45 . Kontejnery na
velkoobjemový odpad budou přistaveny 13.5. ve 14:00 hod. Ukládání odpadu
mimo kontejnery je zakázáno.
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