DRÁSOVSKÝ ZPRAVODAJ
Mimořádné vydání

2021

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Konečně se po dvou letech blížíme do finále s výstavbou kanalizace, která se nějakým způsobem
dotýkala nás všech. V průběhu září a října se započne s asfaltováním komunikací a chodníků a
tak už ve většině obce zmizí prach a bláto. Na celkové stavbě se nám podařilo ušetřit 800 tisíc
korun a ty promítneme do rozšíření nových asfaltových ploch. Aktuálně probíhají práce na
jednotlivých přípojkách a přípravné práce pro asfaltování. Součástí asfaltů budou i nové úpravy
odvodu dešťových vod.
Zdeněk Vrátný, starosta

Připojení na kanalizaci
Nyní se již můžete připojovat na kanalizační řad. Čistírna je již dokončena a pro její ideální
zprovoznění je potřeba zhruba třetinový nátok. Zde jsou podmínky za kterých se můžete připojit:
Zaplacená přípojka
Akuální doklad o vyvezení jímky
Přejímka a foto potrubí před záhozem obecním pracovníkem (pan Šampalík 720 654 811 v
dopoledních hodinách) nebo některým zastupitelem v odpoledních hodinách.
Do přípojky nesmí být napojen odvod dešťových vod, ani se nesmí čerpat stará jímka. Toto půjde
ověřit i zpětně prostřednictvím revizních šachet, které jsou na veřejných pozemcích.
Připomínáme, že jedna kanalizační přípojka stála obec 35 tisíc korun bez DPH. Dotovaná cena
dle kupní smlouvy je platná do konce roku. Kdo neuhradí kupní cenu v tomto datu bude platit v
příštím roce již cenu plnou.
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Zemní práce, doporučení bagristé
Zde je seznam několika nejbližších bagristů, které můžete v případě zájmu oslovit. Zajistí
vykopání i napojení na řad. Ostatní na Vašem uvážení.
Pavel Hotový

606 512 654

Pavel Pecka

605 355 356

Milan Fejt

723 970 798

Josef Štětka, st.

736 754 269

Činnost SDH
22.6. 2021 – vyjížděla naše jednotka k požáru výrobní haly v Dlouhé Lhotě. V následujících
dnech zajišťovala naše jednotka technickou pomoc při povodních. Náklady na zásahy mimo
katastrální území naší obce nám zpětně proplácí Středočeský kraj. Dále se náš Sbor
dobrovolných hasičů rozhodl zaslat finanční podporu pro obce zasažené tornádem v
Jihomoravském kraji, za finanční příspěvky od členů SDH a občanů děkujeme a vybraná finanční
částka téměř 50 000 korun byla odeslána na transparentní účet OSH Břeclav.
Dne 28.6.2021 nám byla přidělena Hejtmankou Středočeského kraje dotace na kofinancování
nákupu nového dopravního automobilu pro hasiče. Celkem jsme získali dotaci 750 000 Kč. Ve
výběrovém řízení byla jako nejvhodnější dodavatel vybrána firma Auto Trutnov s vozidlem Ford
Transit.
Martin Vostárek

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
Martin Vostárek
m.vostarek@drasov.eu
Jaroslav Růžička
j.ruzicka@drasov.eu
Libor Jandera
l.jandera@drasov.eu
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