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Nové zastupitelstvo
V pondělí 5.11.2018 proběhlo ustavující zastupitelstvo. Zde je obměněné složení zastupitelstva:
Zdeněk Vrátný: starosta
Petra Černohorská: místostarostka
Ivana Matějů: místostarostka
Libor Jandera: zastupitel-předseda finančního výboru
Jaroslav Růžička: zastupitel-předseda kontrolního výboru
Martin Vostárek: zastupitel-předseda výboru pro mládež, kulturu, sport a sociální záležitosti
Josef Kratochvíl: zastupitel-předseda výboru pro mimořádné situace, ochranu ŽP a rozvoj obce

Drásovský pedál
3.ročník „Drásovského pedálu“
V sobotu 6.10. se v Drásově konala již počtvrté akce v rámci Mezinárodního dne cyklistiky.
Pořadatelem sportovního dopoledne byl Obecní úřad Drásov.
Pro malé závodníky ve věku 3-6 let byla trať připravena ve sportovním areálu, kategorie 7-10 let
závodila na delším okruhu na přilehlé louce.
Děti kategorie 11-15 let absolvovali již velký klasický okruh lesem kolem Drásova. Kategorie 1639 let , 40-59 let a kategorie 60+ absolvovaly velký okruh 2x.
Všichni vítězové kategorií obdrželi krásné poháry a všichni ostatní také účastnické medaile a
diplomy.
V průběhu akce měli všichni účastníci, ale i diváci k dispozici občerstvení : opékání vynikajících
klobás a špekáčků, samozřejmě také nealko i alko nápoje.
autor: Jiří Janovský

Svoz nadměrného odpadu
V sobotu 10.11. 2018 budou přistaveny kontejnery pro nadměrný odpad.
Drásov OÚ – od 8:00 , Skalka, Kaplička od 8:40, Cihelna, U Maršálů od 9:10. Kontejnery budou
odvezeny po 12.hodině.
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Zásah SDH
V neděli 28.10.2018 v dopoledních hodinách naši
členové SDH Drásov opět vyjeli k zásahu.
Tentokrát se jednalo o autonehodu na Cihelně.

Mikuláš s čerty
Pokud budete mít zájem o návštěvu Mikuláše a čertů tak kontaktujte slečnu Lucii Klimkovou na tel.
736 461 942

Advent a lapiónový průvod
Svaz Žen ve spolupráci s Obcí Drásov pořádají Vánoční Advent s lampiónovým průvodem. Advent
se uskuteční 1.12.2018 od 16:30 ve sportovním areálu.

Silvestrovský ohňostroj
Obec Drásov již tradičně pořádá 31.12.2018 od 18:00 ohňostroj ve sportovním areálu. Drobné
občerstvení bude zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Valná hromada SDH
SDH Drásov svolává každoroční valnou hromadu. Valná hromada se bude konat 1.1.2019 od 16:00
ve Zkrat Baru.

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
rezervace areálu hřiště
Tel:777 261 078
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