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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
úspěšně pokračujeme v plnění úkolů, které jsme si uložili. Nejnovějším přípěvkem je radar
umístěný na vjezdu do obce. Radar výrazně přispívá k bezpečnosti a zklidnění provozu před
obchodem a autobusovou zastávkou.
Budeme také pokračovat v údržbě a obnově sportovního areálu. Letos jsou na řadě kurty. Do
dětského hřiště přibude zanedlouho nová dětská sestava. Žádáme také o dotaci k odbahnění a
celkové revitalizaci Bláhováku, tak aby zapadal do celkové koncepce sportovně rekreační plochy
hřiště.
Dále Vás zveme k řadě událostí připravených v letošním roce ve sportovním areálu. Novinkou
bude červnová zábava pořádaná sborem dobrovolných hasičů. Tradiční jsou již zábavy pořádané
obcí a svazem žen. Druhý ročník si připíší cyklistické a také rybářské závody. O všem Vás budeme
informovat zde i na informačních tabulkách.

Libor Jandera
zastupitel

Rybářská brigáda
Rybářský spolek Drásov pořádá i letos brigády na obou rybnících takto:
Drásov - Bláhovák
16. 4. 2016 od 8:00 (čištění břehů, vyřezávání křovin, výsadba zeleně)
Nádrž – Skalka
23. 4. 2016 od 8:00 (čištění břehů, vyřezávání křovin)
Za odpracovanou brigádu náleží rybáři nad 15 let sleva z ceny povolenky. Občerstvení bude
zajištěno.

Zahájení rybářské sezóny
Rybářský spolek Drásov informuje o zahájení sezony dne 1. 5. 2016 od 6:00. Povolenky je možné
zakoupit u Libora Jandery od 25. 4. 2016 nebo přímo u vody v den zahájení. Lovit se bude na
obou rybnících každý den jako minulou sezonu.
Dále oznamujeme pořádání rybářských závodů na Bláhováku dne 7. 5. 2016 od 8:00 (registrace
od 7:30).Po skončení závodů bude pokračovat posezení s občerstvením a bude promítáno MS v
ledním hokeji.
Dotazy na tel 777 261 078, Libor Jandera
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Připomenutí Velikonoc

Osazení radaru
Koncem března proběhlo osazení radaru na vjezdu
do Drásova ve směru od Příbrami.
Tímto děkujeme panu V. Koutovi za souhlas s
umístěním radaru na hranici jeho pozemku.

Svoz nadměrného odpadu
Dne 17.4.2016 proběhne svoz nadměrného odpadu. Svoz proběhne následovně:
Skalka - kaplička 10:00, Cihelna - U Maršálů 10:30 a Drásov u OÚ 11:00.

Otevírací hodiny v obecní kompostárně
Kompostárna je otevřena každý čtvrtek od 16-17 hod a v sobotu od 11-12 hod. Kompostárna
slouží jen pro občany Drásova.
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Dopravní uzavírka
Uzavírka sjezdu na D4
Vzhledem k plánované výstavbě okružní křižovatky na Skalce na silnici I/18 bude uzavřen nájezd
na dálnici ve směru na Prahu a také sjezd od Dubence-Strakonic,a to od 12.4.2016 do 12.6.2016.
Sjezd z Prahy a nájezd do Dubence-Strakonic bude v provozu.
Následně bude při stavbě druhé poloviny okružní křižovatky uzavřena komunikace III/412 od a do
Dlouhé Lhoty a to v termínu od 13.6.2016 do 13.8.2016.

Žádost o dotaci
V současné době zpracováváme podklady k podání žádosti o dotaci na rekultivaci, opravu hráze
a odbahnění Bláhováku.

Osvětlení kapličky
V minulých dnech proběhlo osvětlení interiéru a exteriéru kapličky v Drásově. Kaplička ještě bude
osazena zvonícím mechanizmem.

Zájezd do pivovaru
Dne 9.4.2016 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Drásov pod záštitou obce autobusový zájezd do
pivovaru Plzeňský Prazdroj. Cena zájezdu je 250Kč. V ceně je zahrnuta vstupenka na prohlídku
pivovaru, degustace a doprava tam i zpět.
Využijte posledních volných míst a přihlaste se u O. Ploce na tel. 739 083 104.
Odjezdy:
Drásov, BUS zastávka 9:30
Cihelna, BUS zastávka 9:40
Plánovaný návrat je okolo 20:00.
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Likvidace černé skládky
V těchto dnech likvidují obecní pracovníci starou černou skládku u Cihelny.

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
telefonické domluvě.
Úterý 16:00 – 17:00

pobytu

pouze

po

Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
Petra Černohorská

z.vratny@drasov.eu
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
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