DRÁSOVSKÝ ZPRAVODAJ
vydání číslo 1

2017

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
opět je tu po delší době další číslo Drásovského zpravodaje. V něm Vás seznámíme s některými
plány na letošní rok a obrazem připomeneme závěr roku loňského.
Také bych Vás rád seznámil s aktuálním stavem projektu pro odkanalizování obce. Nyní již máme
všechna povolení a mohli bychom požádat o územní a následně stavební povolení. To však udělat
nemůžeme, protože někteří vlastníci prodali pozemky, na kterých měla být trasa kanalizace,
spekulantům. A to i přes to, že s vedením trasy dali obci souhlas. Nyní tedy musíme trasu opět
upravit a znovu projednat.
Závěrem bych Vám chtěl popřát všechno dobré v letošním roce.

Zdeněk Vrátný
starosta

960 let naší obce
Na letošní rok vychází výročí 960 let od první písemné zmínky (rok 1057 n.l.) o Obci Drásov. Tím
se Drásov řadí na 3. místo mezi nejstaršími obcemi na Příbramsku. Již pro Vás připravujeme
program na tento slavnostní den. Oslavu jsme naplánovali na sobotu 24.6.2017. Podrobnosti
zveřejníme již brzy.

Valná hromada SDH

Silvestrovský ohňostroj
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Kolaudace cyklostezky
V
loňském roce
jsme
úspěšně
dokončili první etapu
společné stezky pro
chodce a cyklisty
Drásov-Skalka,
kterou jsme nyní
zkolaudovali. A již
připravujeme projekt
pro druhou část
Skalka-Cihelna.

Cesta za tenisovými kurty
V letošním roce vybudujeme parkovací plochy
u sportovního areálu a také zpevněnou
komunikaci k „čarodějnicím“ v lokalitě za
tenisovými kurty. Vznikne zde možnost v
případě návštěvy sportovního areálu zaparkovat
vůz a rovněž jde o zpřístupnění zadní části
areálu pro SDH a místa pro pálení čarodějnic.

Rekonstrukce Bláhováku, brigáda rybáři
V průběhu dubna a května proběhne rekonstrukce hráze a kaberny na rybníku Bláhovák. Z tohoto
důvodu se uskuteční 1.4.2017 od 9:00 rybářská brigáda s výlovem rybníka. Na rekonstrukci
rybníka máme příslib dotace od Ministersva Zemědělství. Všichni jste srdečně zváni.

Výměna autobusové zastávky a rekonstrukce VO
Letos plánujeme také výměnu přístřešku na autobusové zastávce v Drásově a rovněž rekonstrukci
a rozšíření sítě veřejného osvětlení.

Svoz nadměrného odpadu
Svoz nadměrného odpadu proběhne v sobotu 8.4. 2017. A to následovně: Skalka u kapličky v
9:30 hod, Cihelna u Maršálů v 10:00 hod a Drásov u OÚ v 10:30 hod.

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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