Vážení spoluobčané,

Jubilanti

také se Vám zdá, jak ty letošní prázdniny utekly jako voda a už je čas pro
nový školní rok 2021/2022. Chtěl bych popřát všem školou povinným hodně
zdaru při školní výuce na základní škole, či studiu na střední, nebo vysoké škole.
Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se v naší
škole podíleli na přípravě nového školního roku. Také bych chtěl poděkovat
zaměstnancům obce, kteří přes léto krotili obecní zeleň, což byla letos opravdu
výzva. Z tohoto důvodu jsme také objednali zahradní traktor pro sečení trávy,
který práci výrazně urychlí.
Situace kolem pandemie stále zůstává vážná a apeluji na všechny, kteří
se nenaočkovali, aby tak učinili. Jinou cestu, jak z této krize se dostat nevidím.
Zatím je proočkováno cca 55% populace naší republiky. Aby se k nám nevrátila
další vlna, hovoří odborníci o hranici proočkování kolem 75%. Takže není na co
čekat.
Určitě jste zaregistrovali, že v naší obci je umístěn tzv. Z-BOX
společnosti Zásilkovna, který slouží pro příjem balíčků z různých e-shopů a je
již hojně používán. Po ničivém tornádu na jižní Moravě jsme poslali finanční
dar celkem 20.000,- Kč na pomoc s odstraňováním následků této pohromy.
Doufám, že co nejdříve se podaří lidem a obcím zahájit běžný život i když to
jistě nebude lehké.
Mgr. Milan Marek, starosta

Rekonstrukce komunikace na hřbitově

V měsíci září a říjnu
v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
pan Zoubek Miroslav
70 let
pan Zouhar Josef
70 let
paní Nejedlá Milada
70 let
pan Jelínek Miloš
70 let
pan Vaněk Miroslav
75 let
paní Hessová Jana
80 let

V současné době probíhají práce na nové centrální komunikaci na hřbitově.
Nově bude zhotovena ze zámkové dlažby a současně se také počítá s osazením
sloupů veřejného osvětlení. Prosíme
občany, aby v době rekonstrukce dbali
zvýšené opatrnosti a respektovali pokynů
pracovníků stavební firmy.
Volby

dne 8. a 9. října proběhnou volby do
Parlamentu ČR. Využijte prosím své právo
vyjádřit názor na směřování naší repuliky
a přijďte k volbám. Vybírejte zodpovědně
komu svěříte svůj hlas, nedejte se zmást
neověřenými zprávami a pomluvami.
Mnoho stran si snaží získat voliče sliby. Je
důležité si všímat, zda nám jen neříkají co
nám dají, ale také jak toho chtějí
dosáhnout.

Knihovna Drahany po
letní přestávce obnovuje
svůj provoz. Bude
otevřena každou středu
od 15:30 do 18:30
v budově vzdělávacího
centra.

Vítání občánků.

O prázdninách jsme v naší
obci přivítali nové malé
občánky. Přejeme jim do
začátku života hodně štěstí a
lásky. Na fotografii: manželé
Holečkovi
se
synem
Vojtěchem, paní Juřenová a p.
Konarský s dcerou Alžbětou,
manželé Stachovi se synem
Jakubem, manželé Střížovi se
synem
Jiřím,
manželé
Václavíkovi
se
synem
Pavlem, p. Škvařilová a p.
Zatloukal se synem Oskarem.

městys Drahany zve velké i malé na

noc vědců,
která se bude konat 24. září 2021
ve
Vzdělávacím centru TGM
od 19:00 hod.
Uvidíte videomapping, ukázku robotiky, 3D tisk, jednoduché
3D modelování. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

V pondělí
4.10.2021
bude
kominictví
Černohous provádět v obci čištění a kontrolu
komínů. Zájemci se mohou přihlásit na úřadě
městyse Drahany.

Upozorňujeme občany, že ukládání
komunálního
neroztříděného
odpadu u sběrných míst je
zakázáno. Sběrné místo je určeno
pouze pro tříděný odpad, který se
musí umístit do příslušných sběrných
nádob.
Již několikrát se stalo, že se u
sběrného místa objevil pytel (často
od Himalájské soli), který obsahoval
neroztříděný
odpad.
Takovéto
ukládání je považováno za zřizování
černé skládky a v případě přistižení
může být uložena pokuta.

Mobilní sběr
Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci
pravidelného podzimního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne dne
11.9.2021. Nebezpečný opad a pneumatiky z osobních vozů bude možno
předat pouze 11.9.2021 v době od 11:45 do 12:45. Kontejnery na
velkoobjemový odpad budou přistaveny 9.9.2021 do 14:00 hod.
POZOR – vyřazené elektrozařízení se nově nepřijímá, tato zařízení můžete zdarma odevzdat
v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení.
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
Stavební odpady, jako jsou cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány. Eternit může
být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v
průběhu roku.
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