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Přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku mnoho štěstí a hlavně zdraví.

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o dalších záměrech, které bychom chtěli v obci realizovat. Tématem
číslo jedna zůstává kanalizace, která se intenzivně řeší a je naší prioritou.
Dalším cílem je bezpečnost chodců, a proto došlo minulý týden ke schůzce s panem projektantem.
Účelem schůzky byl přechod pro chodce v Drásově, na který občané upozornili na prvním zasedání
nového zastupitelstva. Pokusíme se tento přechod modernizovat do bezpečnější podoby dle vašich
podnětů. I přes některé negativní reakce se znovu pokusíme u příslušných institucí požádat o zřízení
přechodu pro chodce u autobusové zastávky Cihelna, kde bychom v návaznosti chtěli docílit i snížení
maximální povolené rychlosti. S tímto opatřením pak souvisí i projekt propojení Drásova, Cihelny a
Skalky chodníky pro pěší.
V průběhu ledna pak plánujeme iniciovat schůzku s firmou Wastech - spalovna Dubenec ve věci
častého zápachu z jejich provozu, kterým je naše obec zatěžována. S tímto negativním a nepříjemným
jevem mám osobní zkušenost a hodlám při řešení situace vyvinout takové úsilí, jaké bude jen možné
pro změnu k lepšímu pro všechny dotčené občany naší obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám touto cestou popřála krásné a spokojené Vánoce v kruhu Vašich
rodin a Vašich blízkých a také mnoho štěstí, zdraví a pohody v nastávajícím roce 2015.
Petra Černohorská, 1.místostarostka

Připomenutí
Připomínáme platnost obecní vyhlášky o zákazu
volného pobíhání psů v ulicích obce.
V poslední době se nám sešlo několik upozornění,
že tato vyhláška není dodržována. Prosíme Vás
tedy o dodržování této vyhlášky, nenechávejte
svého pejska jen tak pobíhat po ulici, ale mějte ho
vždy na vodítku a venčete své miláčky raději
v okolí obce. Zároveň svého mazlíčka ochráníte
před nebezpečím, které mu hrozí od projíždějících
automobilů. Dále připomínáme, že platí povinnost
po svém pejskovi „uklízet“ pokud vykoná svou

potřebu na veřejném prostranství nebo na ulici.
Nikdo z Vás si určitě nechce z ulice přinést něco
na botě. Neradi bychom byli nuceni, při
opakovaném nedodržování, tuto situaci řešit
pokutami.
Stejně tak bychom rádi poprosili všechny řidiče
automobilů a motorek o dodržování max. povolené
rychlosti v obci. V některých ulicích raději i
rychlosti nižší, vzhledem k častému pohybu
chodců a dětí.
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Obecní INFO SMS
Abychom Vás mohli informovat o důležitých
věcech rychleji než ve zpravodaji nebo na Úřední
desce, můžete své telefonní číslo registrovat na
Obecním úřadě. Obec Vás tak může včas
informovat o výpadcích el. energie, odstávkách
vody, sběru objemného odpadu, zábavách apod.
Tel. čísla budou pouze pro potřebu OÚ, a
kontaktu s Vámi. Pokud budete mít zájem o
INFO SMS, můžete své číslo nahlásit při koupi
známky na popelnici.

SDH Drásov
Tradičně, jako každý rok proběhne 1.1.2015 od
16 hodin v Hostinci U Duchoňů Volební výroční
schůze SDH Drásov. Proběhne volba nového
vedení sboru, strojníka a dalších funkcí. Dále
jsou na programu členské příspěvky.
SDH v roce 2015 oslaví 110let od svého
založení.

Oznámení - lékař
K 31.12.2014 končí ordinace dětského
praktického lékaře ve Višňové. MUDr. Krejza
bude nadále ordinovat ve své Příbramské
ordinaci.

Silvestrovský ohňostroj
Srdečně Vás zveme 31.12.2014 od 17.00 na hřiště
v Drásově. Budou pro Vás připraveny špekáčky,
které si můžete opéct na ohni, pro děti nealko a
čaj, pro dospělé pivo a svařené víno a také něco
ostřejšího. V 18.00 bude odpálen ohňostroj.

Turnaj ve stolním tenise
Tuto sobotu 27.12.2014 od 9:30 v Hostinci
U Duchoňů proběhne turnaj ve stolním tenise.
Přihlásit se můžete na místě v 9:00.

Obecní automobil
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl
schválen nákup obecního automobilu. Jedná se o
starší vůz Citroen Berlingo s tažným zařízením
(přívěsný vozík obec již vlastní), který bude
používán na svoz a následný odvoz PET lahví,
převozu sekačky a další techniky, a odvozu
posekané trávy, a při další údržbě a péči o obec.
V mnoha případech tak dostatečně nahradí
traktor, ovšem za nižší provozní náklady.

Požár autobusu u Drásova
Vyšetřovatel požárů na místě odhadl škodu na
majetku na 1,2 milionu korun. Jako
nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru byla
stanovena technická závada v motorové části
autobusu.

Dne 4. 12. 2014 krátce před 13:30 byla vyslána
jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice
Příbram k požáru autobusu na silnici I/18 mezi
obcemi Višňová a Drásov. Na likvidaci požáru
byla povolána také jednotka sboru dobrovolných
hasičů naší obce.
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Prodej známek na popelnice, poplatky za psy, členské poplatky SDH
Prodej známek na svoz popelnic proběhne na Obecním úřadě v pondělí 29.12.2014 od 12:00 do 17:00h
Dotovaná cena známky platí pro každou domácnost v domě (více domácností v jednom rodinném
domě může mít kombinaci různých známek za dotovanou cenu, tak aby jim stačil objem a frekvence
vývozu, např. 2ks popelnic:1x jednou týdně + 1x jednou za 14dní)
Ve stejný den budou vybírány i poplatky za psy a členské poplatky dobrovolných hasičů
(za každého člena v rodině)
Plná cena
2250,2030,1400,1140,1120,-

Po slevě
1500,1400,1000,1000,1000,-

Za 1. psa ročně
50,1000,-

Za každého dalšího psa ročně
100,1500,-

Ceník známek na svoz TKO
1x týdně celoročně
1x týdně v zimě, 1x14 dní v létě
1x14 dní celoročně
1x měsíc celoročně
1x týdně pouze v létě

Poplatek za psy
fyzické osoby
právnické osoby

Odpady a jejich třídění
Od nového roku mají všechny obce povinnost
třídit bioodpad a kovy.
Abychom plnili zákonnou povinnost, rozhodlo
zastupitelstvo o nákupu 6 ks 240L hnědých
popelnic na bioodpad, které budou počátkem
ledna rozmístěné k ostatním kontejnerům na
třídění, tak aby občané, kteří nemají vlastní
kompost, měli možnost třídit i tento druh
odpadu.
Předpokládáme, že během zimy nebude
bioodpadu tak velké množství, a tak tyto nádoby
budou dostačující. Před příchodem letní sezony
bude kapacita navýšena o větší kontejnery, nebo
bude zřízeno místo k ukládání většího množství
bioodpadu jako je tráva, listí apod. Stejně tak se
zvažují možnosti jak následně s tímto odpadem
nakládat.
Prozatím bude vyvážen do kompostárny, za což
bude obec platit. Pokud to bude možné,
pokusíme se zřídit vlastní mini-kompostárnu,
kterou bychom mohli obhospodařovat sami a

tím pádem s minimálními náklady.
Ke třídění kovů nadále slouží dvůr u Obecního
úřadu, kde je možné kovový odpad odkládat.
Stejným způsobem je možné odkládat i
kompletní elektroodpad. Tzn. vysloužilé
spotřebiče jako jsou pračky, televizory apod.
včetně všech vnitřních součástí a přívodního
napájecího kabelu!
Co do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad
patří a nepatří si můžete připomenout na další
stránce.
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Třídíme správně
Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, zbytky rostlin, shrabky ze
záhonů, zbytky ze zeleniny, ovoce,
odpad z kuchyně rostlinného původu,
spadané ovoce.
Do BIO popelnic nepatří:
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z
kuchyně živočišného původu, maso,
kosti, uhynulá zvířata, biologicky
nerozložitelné a jiné odpady

I nadále pokračuje sběr PET lahví.
Do pytlů rozmístěných v obci patří
pouze sešlápnuté PET lahve, ostatní
plasty patří do žlutých kontejnerů.

Důležité kontakty
Pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku nebo
návrh ohledně obce, nebojte se a neváhejte nás
navštívit na Obecním úřadě, nebo nám zavolejte
nebo napište.
Obecní úřad Drásov
Drásov 11
261 01 Příbram
úřední hodiny

kancelář obce
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Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
Petra Černohorská

z.vratny@drasov.eu
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

Středa 17:00 – 19:00
nebo jinak po tel. domluvě
tel.:318 690 127

Rezervace kurtů / areálu hřiště
Libor Jandera

777 261 078
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