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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v současné době provádíme opravy místních komunikací a rozmísťujeme v obci kontejnery na
bioodpad. Nedávno se nám podařilo získat dotace na vybavení dětského hřiště a také pro sbor
dobrovolných hasičů. Dále bych vás chtěl srdečně pozvat na Den dětí a také na Hasičskou
zábavu. Obojí se uskuteční ve sportovním areálu.

Zdeněk Vrátný
starosta

Čarodějnice

Rybářská soutěž

Výsledky rybolovu:
1. Pavel Švehla 761cm
2. Tomáš Ploc 530cm
3. Jiří Kopáček 381cm

V kategorii dětí vyhrála Míša Herodesová 55cm
Největší rybu ulovil Filip Vostarek 49cm
Celkem všemi účastníky uloveno 1836cm ryb

Hasičská zábava
V pátek 17.6.2016 od 19:00 hod se ve sportovním areálu uskuteční Hasičská zábava s tombolou.
Hraje Rhytmic a vstupné je 100Kč.
Přijďte se pobavit.

Kontejnery na bioodpad
V těchto dnech budou v obci postupně rozmístěny kontejnery na bioodpad. Ukládejte do nich
pouze to co tam patří. Připomínáme, že do kontejnerů nepatří kameny, větve, maso ani jiný
komunální odpad.
strana 1

Hasičská soutěž Nečín
Dne 21.05.2016 se v Nečíni uskutečnila soutěž v požárním sportu. Za naší obec se soutěže
zúčastnila celkem tři družstva.
Kategorie muži I ve složení: Martin Vostárek, Ondřej Ploc, Štěpán Šikýř, Václav Šimonovský, Petr
Handl, Jakub Pešička, Michal Palivec, tato skupina se umístila na 5. místě.
Kategorie muži I, druhá skupina ve složení: Tomáš Rys, Miloš Rys, Jan Vobr ml., Jaroslav
Růžička, Štěpán Černohorský, Ladislav Bláha, díky malé chybičce se umístili až na 7. místě.
Kategorie muži II ve složení: Jan Vobr st., Štěpán Šikýř, Jaroslav Růžička, Jan Klimek, Martin
Kunt, Martin Vostárek, Petr Handl se umístili na pěkném 3. místě.

Den dětí
Svaz žen ve spolupráci s obcí pořádá tuto neděli 5.6.2016 od 14:00 hod Den dětí. Pro děti budou
připraveny soutěže a drobné občerstvení.
Všechny děti jsou srdečně zvány.

Informace rybářského spolku
Ceny povolenek:
Dospělí 450Kč, Dospělí + brigáda 250Kč, Důchodci 250Kč, Důchodci + brigáda 150Kč, Děti
100Kč.
Návštěva 100Kč povolenka na jeden den bez nároku na rybu.
Povolená doba lovu na Bláhováku a Nádrži:
Loví se každý den v týdnu (už ne jen neděle). V měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do
24 hod. a v měsíci září a říjnu od 6 do 22 hod.

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
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