DRÁSOVSKÝ ZPRAVODAJ
vydání číslo 1

2020

Slovo zastupitelů
Vážení spoluobčané,
přicházíme k Vám v novém roce s prvním číslem zpravodaje, který bude informovat o důležitých
událostech v obci. Vzhledem k tomu, že nám velmi přeje počasí, pokračuje výstavba kanalizace i
sociálního zařízení ve sportovním areálu i nyní v zimním období.
Vaši zastupitelé

Přístavba sociálního zařízení ve sportovním areálu
Hrubá stavba sociálního zařízení je dokončena, byly provedeny elektrikářské a instalatérské práce
a v současné době jsou prováděny vnitřní omítky.

Výstavba kanalizace
Jak jsme již zmínili v úvodu, příznivé počasí umožňuje práce na stavbě kanalizačních stok se
kterými bylo započato na Skalce. V měsíci únoru a březnu bude prováděna výstavba výtlačného
řadu od Kocáby na Skalce k silnici I/18. Dále už se buduje stoka pod čp. 45 směrem k rybníku
Červený, pokračovat se bude po nové komunikaci od rybníka k čp. 13 a od čp. 45 směrem ke
kapličce.
V měsíci dubnu pokročí výstavba do Drásova. Budovat se bude větev od Zkratbaru k čp. 78 a
zadem po louce k obecnímu úřadu. Další větev bude od čp. 2 k dřevovýrobě a dále po loukách
podél silnice I/18 od čp. 111 k Citröenu.
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Likvidace použitých olejů
V obci byly v minulých dnech rozmístěny nádoby na použitý přepálený
kuchyňský olej. Jedná se o černou popelnici s otvorem na vhození
uzavřené PET lahve. Tímto bychom Vás chtěli upozornit, že použitý
kuchyňský olej není možné vylévat do odpadu a v žádném případě do
budoucí kanalizace. Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí a je potom velmi
energeticky i finančně náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
Použitý olej stačí slévat do PET lahví a uzavřenou PET láhev vhodit do
nádoby na sběr použitého oleje. Nikdy nelít přímo do popelnice, vždy
v uzavřené PET lahvi. Použitý olej bude následně ekologicky
zlikvidován.
Do této sběrné nádoby nepatří žádný jiný odpad !!!

Kronika obce
V letošním roce došlo ke změně ve funkci kronikáře obce. Pan Ladislav Soukup na vlastní žádost
ukončil psaní kroniky obce a novým kronikářem bude pan Ladislav Švehla ml.
Tímto bychom chtěli panu Ladislavu Soukupovi poděkovat za jeho dlouholetou práci pro
obec a za vynikající práci kronikáře.

Nákup hasičského vozidla
V minulém roce jsme zakoupili za 48 000Kč
hasičské vozidlo značky TATRA 815 CAS 32
od obce Drmoul. Vozidlo je od nového roku
technicky způsobilé a zařazené v systému
HZS. Nyní SDH provádí drobnou rekonstrukci
barvy vozidla a kompletní údržbu
mechanických částí vozidla. Předpokládaný
termín, kdy bude nová TATRA připravena na
základně k výjezdu a nahradí starou cisternu
ŠKODA 706 RTO je 1.4.2020.
V letošním roce, konkrétně 27.6.2020
proběhnou oslavy 115 let SDH Drásov.
Součástí oslav bude mimo jiné slavnostní
předání nového vozidla.

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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