Vážení spoluobčané,

Jubilanti

skončil školní rok 2020/2021, který byl také ovlivněn nemocí covid
a děti se jistě těší na prázdniny a dny volna. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům naší
školy za celoroční práci. Všem budoucím středoškolákům a
vysokoškolákům gratuluji ke zvládnutí zkoušek a přeji jim hodně úspěchů
po prázdninách na nových školách. Ze žádostí o poskytnutí dotace jsme
uspěli v rámci krajského dotačního titulu Program obnovy venkova 2021
na projekt oprava budovy úřadu městyse Drahany. Nevyšla nám žádost o
dotaci na vybudování multifunkčního hřiště. Čekáme na výsledky
programu Ministerstva zemědělství na opravu páteřní komunikace na
místním hřbitově. Na začátku prázdnin se v sobotu 3. července od 16.00
hod uskuteční na farní zahradě další ročník Farního dne. Přeji všem
klidnou dovolenou k nabrání nových sil.

V měsíci červenci a záři
v naší obci slaví významné
životní jubileum:
paní Anna Dokládalová
č.p. 129 – 80 let
pan Miroslav Zoubek
č.p. 18 – 70 let

Mgr. Milan Marek, starosta

Římskokatolická farnost v Drahanech Vás srdečně zve
na

FARNÍ ODPOLEDNE,
které se uskuteční v

sobotu 3. července 2021

od 16:00 na farní zahradě v Drahanech
Občerstvení zajištěno, k poslechu hraje “Holóbkova mozeka”, děti se
mohou těšit na pohádku, skákací hrad a lanové activity.
V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší.
V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 12.7.2021 do 20.8.2021.
Provoz bude zahájen v pondělí 23.8.2021.

8.7. a 9.7. bude provoz MŠ pouze do 12:00 hodin.

a přejeme hodně zdraví

Omezení provozu úřadu
během letních prázdnin
Od 1.7. do 31.8.
jsou úřední hodiny úřadu
městyse vždy v
pondělí a středu
od 7:30 do 16:00
Knihovna Drahany bude
přes letní prázdniny
uzavřena.

Sbírka na pomoc lidem postižených tornádem.

Nikomu z nás jistě neušly událostní minulých dní z jižní Moravy. Zkáza nebývalého rozsahu postihla
několik obcí a mnoho lidí přišlo zcela nebo částečně o svůj domov. Případnou pomoc směřujte prosím
prioritně v podobě finančních darů na oficiální čísla účtů:
Jihomoravský kraj
ADRA o.p.s.
Charita České republiky
Český červený kříž

č. ú. 27-7188260227/0100 (příjmový účet)
https://www.darujme.cz/projekt/1480
č. ú. 4211325188/6800
v.s. 2002
www.charita.cz
č. ú. 333999/2700
v.s. 2101

Přispět lze také online viz odkaz:
https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/tz/480.pdf
https://www.darujspravne.cz/daruj/castku/pomozte-hodoninsku
Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce č. ú.: 2100691426/2010.
Více info na: https://www.darujme.cz/projekt/1295
Pomoc můžete také darovat prostřednictvím nedělní sbírky při bohoslužbě v kterémkoliv kostele olomoucké
arcidiecéze dne 4.7.2021.
V případě, že nabízíte jinou formu podpory, zaslalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
email, na který je možné adresovat Vaše nabídky: hp@grh.izscr.cz
Zároveň Vám doporučujeme sledovat webové stránky Olomouckého kraje (www.krajpomaha.cz), na
které budou umisťovány další důležité informace k pomoci obcím Jihomoravského kraje, které byly zasaženy
tornádem.
Případné výjezdy s materiální pomocí, předem nekonzultované s Krizovým štábem Jihomoravského kraje, se
nedoporučují.
Odečty vodoměrů pro potřeby fakturace vodného a stočného
budou v naší obci probíhat ve dnech 1.7. – 4.7.2021
V případě, že pracovníci M.I.S. Protivanov nezastihnou majitele nemovitosti doma, nebo z jiného
důvodu se jim nepovede odečet uskutečnit, mohou občané udělat tzv. samoodečet vodoměru. Tento
odečtený stav vodoměru lze zaslat poštou prostřednictvím odečtové karty, kterou zanechají pracovníci v
poštovní schránce, nebo e-mailem vak@mispro.cz .V takovýchto případech prosíme občany o uvedení
čísla odběrného místa, které naleznete na smlouvách o odběru pitné vody, dále prosíme o uvedení Vašeho
telefonního čísla pro případné dořešení nestrovnalostí v odečtech. Tyto samoodečty je také možné nahlásit
na telefonním čísle 582 399 214 a 724 279 000.
Při odečítání vodoměrů pro potřeby stočného (odpadní voda) nezapomeňte prosím uvést odečet
objemu bazénu, pokud jste ho napouštěli. Pokud nebudete zastiženi doma, údaje pro určení fakturace
stočného můžete také nahlásit na obecním úřadě telefonicky (tel.: 582 352 021), e-mailem
(oudrahany@iol.cz), vhozením kartičky s údaji do schránky na budově úřadu nebo osobně v úřední
hodiny.
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