Vážení spoluobčané,

Jubilanti

zdá se, že jsme se konečně dočkali jarního počasí, a se změnou
počasí jako by nastávala i změna k lepšímu i v průběhu pandemie, která
nás trápí už více než rok. Jakkoliv se zdá, že se vše rychle vrací do starých
kolejí, nesmíme zapomenout, že tento pocit převládal už minulé léto a
zhoršení pak přišlo velice rychle a s razancí, kterou jsme nečekali. Chtěl
bych vás proto všechny poprosit, abyste i nadále zůstali obezřetní a
nezapomínali na zvýšená hygienická opatření na místech s velkou
koncentrací lidí. Máme štěstí, že žijeme v této moderní době, která
umožnila vyvinout účinné vakcíny v rekordně krátkém čase. Z některých
států, které jsou v očkování v předstihu je vidět, že je to cesta, která nám
umožní trvalé rozvolnění a návrat normálního života a snad i cestování a
potkávání se s přáteli bude opět bezpečné. Prosím všechny, kteří mají
možnost se nechat očkovat, aby tak učinili. Jedině tím znemožníme nemoci
se znovu rozšířit a ohrožovat na zdraví a životě další lidi, neboť dle
zkušeností nemoc závažným průběhem nepostihuje pouze staré a
nemocné, ale ani mladý sportovec si nemůže být jist bezpříznakovým
zvládnutím onemocnění.

V měsíci květnu a červnu
v naší obci slaví významné
životní jubileum:
paní Oldřiška Plná
č.p. 182 – 92 let
paní Jaroslava Ošlejšková
č.p. 191 – 75 let
pan Alois Šustr
č.p. 75 – 80 let
paní Irena Pořízková
č.p. 116 – 70 let

Od května je otevřena knihovna na novém místě, a to na velké
školní budově v místnosti bývalé ředitelny. Otvírací doba je středa od 1619 hod. Na všechny čtenáře se těší nová vedoucí knihovny p. Petra
Sychrová. Zároveň bych chtěl tímto poděkovat za dlouholetou práci v
knihovně p. Jindřišce Pitákové.
Také v letošním roce jsme podali několik žádostí o
spolufinancování v rámci dotačních programů a některé jsou určeny
a přejeme hodně zdraví
k podpoře a budou se realizovat. Jedná se o opravu budovy úřadu městyse,
nákup materiálu pro JSDH Drahany. U projektu multifunkčního hřiště a
opravy páteřní komunikace na hřbitově stále čekáme na výsledky hodnocení, které by měly být známy na
konci května.
Od června nastoupí nový zaměstnanec úřadu na pozici správce budov, topič a údržbář p. Alois
Vozihnoj. Pan Nejedlý odchází na zasloužený odpočinek a chtěl bych mu také touto cestou poděkovat za více
jak 3 letou práci a popřát mu především pevné zdraví. Jako každý rok jsme v rámci veřejně-prospěšných prací
žádali přes Úřad práce finanční dotaci na zajištění 2 pracovních míst.
Mgr. Milan Marek, starosta

Drahanské hody

Sběr kovového odpadu

se budou konat v neděli 27. června.
Bohoslužba začíná v 8:00 ráno a
stejně jako minulý rok v předstihu
dorazí lunapark s atrakcemi.

Sbor dobrovolných hasičů v Drahanech bude
v sobotu 15.5.2021 v dopoledních hodinách
provádět sběr starého železa po obci. Žádáme
občany, aby si jej připravili před
své domy k odvozu.

Kotlíkové dotace
Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci
rodinných, bytových domů, případně i trvale obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého
kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za
kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.
V této souvislosti bychom chtěli požádat občany, kteří mají zájem
o kotlíkové dotace, aby vyplnili anketu na stránkách www.olkraj.cz/kotlikovedotace
na jejímž základě budou podmínky dotace dále připravovány.

Mobilní sběr
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 z osobních vozů 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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