Vážení spoluobčané,

Jubilanti

letošní podzim je plný pracovních činností v naší obci. Před památkou
zesnulých se nám podařilo dokončit opravu páteřní komunikace na místním
hřbitově, po které je již možno jezdit i osobními auty. Chybí osadit sloupy
veřejného osvětlení a terénní úpravy okolo cesty, které budou dokončeny na jaře
příštího roku. Také na úřadě probíhají stavební úpravy – výměna oken je již
hotová, opravuje se severní
zeď
budovy
úřadu
a
následovat bude rekonstrukce
zázemí obecního úřadu. Také
pro naši zásahovou jednotku
jsme pořídili dovybavení
zásahovou obuví a nový
zásahový oblek.

V měsíci listopadu
v naší obci slaví
významné životní
jubileum:
paní Krejčí Marie
85 let

Mgr. Milan Marek, starosta

a přejeme hodně
zdraví
28. října 2021 startuje takzvané milostivé léto.

Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z
veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního
dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek.
Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady
(750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí
s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města.
Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami
nebo třeba i za energetickou společností ČEZ. Podmínkou využití milostivého léta je
i to, že člověk nesmí být v oddlužení. A další omezení: Milostivé léto lze
uplatnit jenom na exekuce, které řeší soudní exekutoři – tedy ne u daňových a
správních exekucí. Milostivé léto je součástí nedávno schváleného balíku exekučních
změn. Má pomoci smazat nezvladatelné dluhy z minulosti – z doby, kdy byznys s
dluhy v Česku byl rozjetý ve velkém. Podle navrhovatele, lidoveckého poslance
Marka Výborného, může milostivé léto reálně pomoci až čtvrt milionu lidí.

Projekt „Oprava budovy úřadu městyse Drahany“ je realizován za
finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč z Olomouckého kraje –
Programu obnovy venkova 2021.

Tvůrčí dílničky v knihovně.

Pod vedením knihovnice paní P.
Sychrové se konají minimálně 1x za měsíc
tvůrčí dílničky pro děti. Informace o konání
dílniček najdete vždy na dveřích do
vzdělávacího centra.
Na fotografii jsou děti z 27.10.2021,
kdy vyráběly podzimní dekorace. V listopadu a
prosinci již budeme připravovat předvánoční
tematiku a těšíme se na Vás.

Průzkumný vrt

V posledním říjnovém týdnu se na louce pod hřbitovem
podařilo zrealizovat průzkumný vrt. Hloubka vrtu je 70
metrů a cílem je najít dostatečně vydatný zdroj pitné vody,
který by v budoucnu zásoboval naši obec. Tím by došlo
k výrazným úsporám, neboť nynější zásobování vodou
z Boskovic je energeticky velice náročné.
Po ustálení vrtu budou v nejbližších dnech probíhat
čerpací zkoušky, které ověří vydatnost vrtu. Vrt a zkoušky
jsou financovány vlastníkem vodovodu – tj. Svazek obcí
Drahanská vrchovina za přispění dotací ze Státního fondu
životního prostředí.
Volby do poslanecké sněmovny 2021 v naší obci
Ve dnech 8. a 9. října bylo v naší obci odevzdáno 279 platných hlasů (Volit mohlo 402 občanů, tzn. 69,4 %
volební účast). Níže uvádíme počty hlasů odevzdaných v Drahanech jednotlivým stranám. Děkujeme všem,
kteří se voleb zúčastnili.
Strana zelených…2 hlasy, VOLNÝ blok...5 hlasů, Svoboda a př. demokracie (SPD)…58 hlasů, Česká
str.sociálně demokrat….19 hlasů, Trikolora Svobodní Soukromníci…3 hlasy, Hnutí Prameny… 1 hlas,
Levice… 1 hlas, PŘÍSAHA Roberta Šlachty….4 hlasy, SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09… 35 hlasů,
Koruna Česká (monarch.strana)… 1 hlas, PIRÁTI a STAROSTOVÉ…. 37 hlasů, Komunistická str.Čech a
Moravy … 22 hlasů, ANO 2011 … 85 hlasů, Moravané… 6 hlasů
Městys Drahany pořídil i díky finančnímu příspěvku poskytnutému na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce 2021 ve výši 9.000,- Kč - prostředky
osobních ochranných pomůcek - pořízení 2 ks zásahové obuvi a 1 zásahového obleku v celkové hodnotě
24.803,- Kč.
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