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2017

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
opět je tu po delší době další vydání Zpravodaje. Jako první bych Vás chtěl informovat, že je již
zahájeno stavební řízení pro odkanalizování obce. Dále bych Vás chtěl pozvat na zahájení
Adventu a také na Silvestrovský ohňostroj.
Závěrem Vám jménem celého obecního úřadu přeji úspěšné zakončení letošního roku a příjemné
svátky.

Zdeněk Vrátný
starosta

Známky na popelnice, poplatky za psy a členské příspěvky SDH
Ve středu 27.12.2017 od 13:00 do 17:00 hod bude probíhat prodej známek na popelnice. Slevu
na známku má každá trvale bydlící domácnost. Dále se budou vybírat poplatky za psy a také
členské příspěvky SDH.

Advent
Svaz žen ve spolupráci s Obcí Drásov pořádá v pátek 24.11.2017 od 17:00 hod před obecním
úřadem zahájení Adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Drobné občerstvení
zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Silvestrovský ohňostroj
Jako každoročně, tak i letos se uskuteční Silvestrovský ohňostroj.Termín 31.12. 2017 v 18:00 hod
ve sportovním areálu.
Drobné občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Svoz nadměrného odpadu
V sobotu 9.12.2017 od 8:00 do 12:00 hod proběhne svoz nadměrného odpadu. Kontejnery
budou přistaveny v Drásově u OÚ, na Skalce u kapličky a na Cihelně u Maršálů.
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Rekonstrukce Bláhováku
Rekontrukce Bláhováku je již dokončena a nyní
se rybník napouští.

Drásovský pedál

Z oslav 960 let Obce

I přes nepříznivé počasí se letos uskutečnil
druhý ročník Drásovského pedálu. Dětská
účast byla hojná.

Námětové cvičení SDH
Dne 28.10.2017 v blízkosti Chlumu, pod vedením našeho sboru, proběhlo úspěšné námětové
cvičení 25.okrsku SDH .

Důležité kontakty
Pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku nebo
návrh ohledně obce, nebojte se a neváhejte
nás navštívit na obecním úřadě případně nám
zavolejte a nebo napište.
Obecní úřad Drásov
Drásov 11
26101 Příbram
Úřední hodiny
Středa
17:00 – 19:00
nebo jinak po telefonické domluvě!
kancelář obce telefon: 318 690 127

CZECHPOINT
Přihlášení k trvalému pobytu pouze po
telefonické domluvě.
Úterý 16:00 – 17:00
Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
z.vratny@drasov.eu
Petra Černohorská
tel. 776 156 755
p.cernohorska@drasov.eu
Ivana Matějů
i.mateju@drasov.eu
Josef Kratochvíl
j.kratochvil@drasov.eu
Jana Kučinová
j.kucinova@drasov.eu
Jaroslav Růžička
j.ruzicka@drasov.eu
Libor Jandera
l.jandera@drasov.eu
rezervace areálu hřiště
Tel:777 261 078
strana 2

