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Kanalizace dotace a výstavba, poplatek za přípojku
Vážení spoluobčané,
po úspěšné žádosti o dotaci na odkanalizování obce jsme obdrželi příslib dotace od Ministerstva
Životního Prostředí ve výši 63% z celkových nákladů na vybudování čistírny odpadních vod a
kanalizačních řadů. V současné době probíhá výběrové řízení zhotovitele stavby. Pokud půjde vše
podle plánu, tak by samotná stavba mohla začít v říjnu letošního roku. Vlastní výstavba by neměla
trvat déle než dva roky.
Současně s plánovanou výstavbou kanalizace schválilo zastupitelstvo i částku, za kterou odprodá
jednotlivým vlastníkům nemovitostí veřejnou část vybudované kanalizační přípojky, která bude
zakončena revizní šachtou na hranici pozemku. Jedná se o částku 15 tisíc korun. Přičemž půjde
tato částka rozložit do tří plateb. Zbytek přípojky na soukromém pozemku si každý vlastník bude
budovat sám. Obec poptá vítěznou společnost o nacenění těchto prací a bude na každém z Vás,
aby se rozhodl zda nabídky využije, nebo bude řešit individuálně.

Čarodějnice
Jako každý rok proběhne 30.4. 2019 ve večerních hodinách pálení čarodějnic v Drásově, na
Skalce i na Cihelně. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Rybářské povolenky
Blíží se začátek rybářské sezóny, která je stanovena od 1. května do 31. října. Ceny povolenek
pro dospělé jsou 250 Kč, pro děti 100 Kč. Chytat se může na dvou rybnících. V Drásově na
Bláhováku a na Skalce na Nádrži. Povolenky a bližší informace u Libora Jandery.

Ceny za pronájem sportovního areálu
Aktuální ceny za pronájem sportovního areálu jsou následující:
zimní období: 800 Kč
Letní období: 500 Kč
Sportovní areál si může pronajmout pouze občan Drásova a to maximálně 2x ročně.

Kulturní akce 2019
22.06. 2019 Hasičská zábava ve sportovním areálu
03.08. 2019 Zábava Svazu žen ve sportovní areálu
03.11. 2019 Posvícení
31.12. 2019 Ohňostroj
Dále připravujeme zájezd na muzikál v období října, listopadu nebo prosince podle toho, kdy
budou vstupenky.
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Zásah SDH
Dne 4.4.2019 v 13:06 hod byl nahlášen požár nákladního vozidla v našem katastru. Jako první na
místo požáru přijela jednotka našeho sboru.

Velikonoce

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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