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Vážení spoluobčané, držíte v ruce nové
vydání znovuobnoveného zpravodaje,
ve kterém Vás budeme pravidelně
informovat nejen o dění v obci.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jménem celého zastupitelstva bych Vám všem chtěl poděkovat za svěřenou důvěru. K volbám
přišlo přes 73 % voličů, což je velmi vysoké číslo. Budeme se snažit Vaší podpory využít ke
změnám, které přinesou výhody nám všem.
A začínáme tím, že Vám dění v obci a na obecním úřadě přiblížíme pravidelným
zpravodajem a také aktualizací obecních internetových stránek. Prioritami pro nás, ale i nadále
zůstávají odkanalizování obce, ochrana životního prostředí, pěší a cyklistické propojení
jednotlivých osad, bezpečnost chodců, podpora místních sdružení a revitalizace hřiště.
Rád bych Vás také seznámil s povinností obcí od nového roku třídit bioodpad a zároveň bych
Vás chtěl požádat o dodržování pravidel při třídění odpadu. Pevně věřím, že třídíme všichni,
protože spalováním odpadu si kazíme ovzduší naprosto zbytečně.
Děkuji a pokud budete mít jakýkoli dotaz nebo problém přijďte s ním za námi na
obecní úřad.
Zdeněk Vrátný, starosta

Nové úřední hodiny
Zastupitelstvo obce schválilo nové
úřední hodiny obecního úřadu. Pokud
Vám tato doba nevyhovuje a potřebujete
projednat důležité záležitosti, můžete si
domluvit schůzku i v jiný čas.

Středa 17:00 – 19:00

Zimní údržba
Zastupitelé vybrali nové obecní pracovníky z těch, kteří
se přihlásili na výzvu obce. Budou se podílet na zimní
údržbě, svozu tříděných odpadů a celkové údržbě obce.
Jelikož se zima blíží a čeká nás období zimní údržby
silnic, prosíme všechny, aby i nadále parkovali svá auta
tak, aby v každé ulici bylo bez problému možné projet
větším autem nebo traktorem s radlicí (tato povinnost
platí celoročně, např. kvůli průjezdu hasičských vozů
apod.)

Nové zastupitelstvo, výbory
Už asi víte z úřední desky nebo z jiného zdroje,
jak dopadla volba starosty. Pro jistotu zde jen
ve stručnosti zmíníme i obsazení dalších
funkcí, včetně výborů, ať víte na koho se v
případě dotazů můžete obrátit.

Zastupitelstvo také odhlasovalo, že všechny
funkce budou vykonávat jako neuvolnění.

Zdeněk Vrátný – starosta obce
Petra Černohorská – 1. místostarostka
Ivana Matějů – 2.místostarostka
Ing. Michaela Maršálová - zastupitelka
Josef Kratochvíl - zastupitel
Blanka Šampalíková - zastupitelka
Jana Kučinová - zastupitelka
Finanční výbor
Ing. Michaela Maršálová, Lukáš Rus, Ing. Martin Chleboun
Kontrolní výbor
Blanka Šampalíková, Libor Jandera, Ivana Přívorová
Výbor pro mládež, kulturu, sport a sociální věci
Josef Kratochvíl, Jana Kučinová, Miluše Janderová, Jiří Janovský
Výbor pro mimořádné situace, ochranu živ. prostředí a rozvoj obce
Petra Černohorská, Jana Vobrová, Jaroslav Růžička

Mikuláš a čerti
Pokud chcete pro své děti pozvat
Mikuláše s čerty, můžete si je objednat u
Lucie Klimkové – 736 461 942

Vánoční jarmark
Dne 7.12.2014 od 13:00 do 16:00 hod.,
bude „v pastoušce“ na hřišti prodávat
paní Pávová vánoční zboží a dekorace.

Kontakty
kancelář obce

tel.:318 690 127

Zdeněk Vrátný
z.vratny@drasov.eu
Petra Černohorská
mob.:776 156 755
p.cernohorska@drasov.eu
Ivana Matějů
i.mateju@drasov.eu
Ing. Michaela Maršálová m.marsalova@drasov.eu
Josef Kratochvíl
j.kratochvil@drasov.eu
Blanka Šampalíková
b.sampalikova@drasov.eu
Jana Kučinová
j.kucinova@drasov.eu

