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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího roku tohoto volebního období a
pokračovat v plnění úkolů na zvelebení naší obce.

věříme že budeme dále úspěšně

Toto číslo zpravodaje se bude věnovat hlavně naplánovaným akcím na rok 2016. Všichni, kteří
plánujete dovolenou nebo oslavu ve sportovním areálu určitě uvítáte možnost zvolit si termín v
předstihu.
Dále bych chtěla opět připomenout nutnost vyvážet odpadní jímky. V Drásově se fekální vozidlo
pohybuje každý den, ovšem Cihelna a Skalka jsou na tom hůře.
A ještě znovu pozvání pro všechny občany, aby se více zajímali o dění v obci a navštěvovali
veřejná zasedání zastupitelstva. Při našem rozhodování by byl názor veřejnosti někdy velmi
potřebný.

Ivana Matějů
místostarostka

Maškarní ples
Letošní „Maškarní ples“ se uskuteční opět v Dolních Hbitech a to 20.2.2016 od 20 hod, vstupné je
130 Kč. Ples pořádá Svaz žen.
Na ples bude přistaven autobus (18:50 Cihelna, 18:55 Skalka u kapličky, 19:00 Drásov zastávka,
19:05 Višňová pošta).

Dětský karneval
Dne 27.2.2016 pořádá Svaz žen „Dětský karneval“ v restauraci U Koutů. Karneval se bude konat
od 14:00 hod, vstupné je pro děti zdarma, dospělí 20 Kč.
Tímto zveme všechny děti a rodiče.

Harmonika nejen pro seniory
Dne 19.3. 2016 od 18:00 hodin v bistru U Koutů vystoupí pan Martin Smetana mistr ČR v hraní
na harmoniku, vstupné zdarma.
Akci pořádá Obecní úřad, všichni jsou srdečně zváni.

Zákaz volného pobíhání psů a povinnost úklidu po psech
Připomínáme, že je stále v platnosti obecní vyhláška o volném pohybu psů.
Doposud obec nevydávala žádné postihy a byli bychom rádi, kdyby tomu bylo tak i nadále.
Děkujeme OÚ
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Foto silvestrovský ohňostroj

Foto z valné hromady SDH

Plán obce na letošní rok
V letošním roce jsme již požádali o tři dotační tituly. Jedná se o Krajské dotace. Žádosti byly
připraveny na dětské vybavení obecního hřiště, částečnou obměnu vybavení pro Spolek
dobrovolných hasičů a na opravu kapličky. Ta by měla být nově osvětlena a s podporou pana
Vaněčka i opatřena automatickou zvonicí.
Dále máme v plánu ještě požádat o dotaci na rekultivaci Bláhováku a na pěší propojení Drásova
se Skalkou, které by se mělo uskutečnit v letošním roce. Dalším plánem je osazení radaru na
hlavní komunikaci I/18 u příjezdu do Drásova od Příbrami. Dále připravujeme projekt kanalizace a
s tím související stavby a činnosti. Jako jsou například el.přípojky pro čistírnu odpadních vod nebo
pro přečerpávací stanice.
Pozemek pro čistírnu odpadních vod se nám podařilo získat již v loňském roce. Rovněž jsme
vypracovali další negativní stanovisko k rozšíření spalovny v Dubenci a také proti přístavbě
leteckého hangáru na letišti. Jsem přesvědčen se nám tyto akce povedou zdárně dokončit.
Zdeněk Vrátný, starosta

Otevírací hodiny v obecní kompostárně
Kompostárna bude otevřena od 1.3.2016 a to každý čtvrtek od 16-17 hod a v sobotu od 11-12
hod. Kompostárna slouží jen pro občany Drásova.

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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