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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
opět je zde po letních prázdninách další vydání zpravodaje, ve kterém Vás seznámíme s
novinkami a připravovanými akcemi v rámci naší obce. Jednou z nových skutečností, kterou jste
určitě zaznamenali, byla oprava fasády kapličky v Drásově. Nyní by měla následovat oprava
kapličky na Skalce. Dále proběhly stavby přípojek NN pro kanalizační přečerpávací stanice na
Skalce a na Cihelně. Ještě v letošním roce bychom rádi dokončili stavbu chodníku z Drásova na
Skalku a také doplnili náš sportovní areál o nové dětské sestavy, na které jsme dostali dotaci.
Jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto akce přispívají k příjemnějšímu pobytu v naší obci. Ještě
bych Vás rád pozval na cyklistickou akci "Drásovský pedál", na mši a také na zájezd na muzikál.

Zdeněk Vrátný
starosta

Svatováclavská mše
V sobotu 24. září 2016 od 17:00 hod proběhne v Drásově v kapli Sv. Václava mše.
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Dotace Bláhovák
V letošním roce jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci rybníku Bláhovák. Nyní jsme obdrželi
předběžný souhlas od Ministerstva zemědělství k přidělení dotace ve výši 500 295 Kč.

Třídění odpadu
V loňském roce se naší obci podařilo tříděním odpadu ušetřit energii ve výši 384 882 MJ a také
snížit emise CO2 o 17,102 tun, za což jsme obdrželi certifikát od společnosti EKO-KOM.

Drásovský pedál
Po úspěšném nultém ročníku letos Obec Drásov pořádá na Den cyklistiky první ročník
Drásovského pedálu. Pro účastníky jsou připravené tratě různých vzdáleností a náročností dle
jednotlivých kategorií. A to od těch nejmenších až po seniory. Akce se koná v sobotu 1. října
2016 od 10:00 hod ve sportovním areálu. Prezentace závodníků 9:00 až 9:30 hod. Startovné
50 Kč, děti zdarma, v ceně startovného je zahrnuto drobné občerstvení. Každý malý závodník
obdrží diplom a medaili. Všichni jste srdečně zváni.

Muzikál Dracula
Obec Drásov pořádá zájezd na muzikál. Vybráno bylo představení DRACULA v Hudebním
divadle Karlín. Zájezd se uskuteční v neděli 11. prosince 2016. Představení začíná v 15:00 hod.
Odjezd autobusu bude ve 13:00 hod od kapličky v Drásově a následně zastaví ve 13:10 na
autobusové zastávce na Cihelně. Cena vstupenky je 350 Kč pro občany Drásova, ostatní
750 Kč. Přihlášky na Obecním úřadě.

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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