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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech proběhla na obecním úřadě koordinační schůzka se zhotoviteli stavby splaškové
kanalizace, s projektanty a stavebním dozorem stavby. Na této schůzce došlo k upřesnění
termínů zahájení celé, pro naši obec určitě nyní nejdůležitější stavby - splaškové kanalizace.
Stavba bude zahájena nyní v prosinci výstavbou čistírny odpadních vod, která bude jak již jistě
všichni víte na louce ve spodní části Drásova. Budou započaty zemní práce a podle
povětrnostních podmínek bude výstavba pokračovat i přes zimu.
Celá stavba by měla být dokončena do července 2021.
Dále bych Vám chtěla v tomto předvánočním období jménem všech zastupitelů popřát šťastné a
klidné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2020 a pozvat Vás na některou z níže
uvedených akcí.
Ivana Matějů
místostarostka

Přístavba sociálního zařízení ve sportovním areálu
Mnozí z Vás si také všimli, že probíhá stavba ve sportovním areálu. Jak všichni víme, sociální
zázemí při hromadných akcích zde bylo velmi špatné a proto stavíme nové WC, šatny, sprchy pro
sportovce a ostatní návštěvníky areálu.

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
S účinností od 1. ledna 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze, pokud je pes označen
mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není
tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je
nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování proti vzteklině
považováno za neplatné.

Známky za popelnice na rok 2020 a poplatek ze psů
Ceny známek na popelnice pro rok 2020

Ceník známek popelnic na rok 2020

Cena

Barva známky

1x týdně po celý rok

1700,-

bílá

1x týdně v zimě, 1x za 14 dní v létě

1600,-

tmavě modrá

1x za 14 dní celý rok

1200,-

žlutá

1x za týden pouze v létě

1020,-

světle modrá
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Tříděný odpad z kontejnerů je pravidelně vyvážen, ale v poslední době se nám stává, že
kontejnery nemohou být vyvezeny, protože máte zaparkovaná auta v jejich těsné blízkosti.
Prosíme proto o parkování Vašich vozidel tak, aby byl umožněn výsyp kontejnerů, v opačném
případě Vám bude naúčtován opakovaný vývoz.
Poplatky ze psů se od 1.1.2020 zvyšují na 100,- Kč za jednoho psa a na 150,-Kč za druhého psa
stejného majitele.
Poplatky ze psů a za známky na popelnice se budou vybírat v pondělí 30.12. 2019 na
obecním úřadě od 14:00 do 17:00 hodin. Přineste si s sebou číslo čipu Vašeho psa.
Zároveň bude vybírán příspěvek za členství u hasičů.

Akce v posledním období roku 2019
Advent
Adventní oslava a rozsvícení vánočního stromku se bude konat 30.11.2019 ve sportovním areálu
od 16:00 hodin. Odtud také vyjde lampionový průvod, který projde obcí. Občerstvení je zajištěno.
Mikuláš a čerti
Pokud chcete, aby Vaše děti navštívil Mikuláš a čerti zavolejte prosím slečně Lucii Klimkové na
telefon č.: 736461942
Muzikál
Informace pro účastníky zájezdu na muzikál Kvítek mandragory:
Neděle 15.12. 2019 – odjezd od kapličky v 11:30 hodin, začátek muzikálu je v 15:00 hodin v
Divadle Broadway. Předpokládáme, že čas do začátku představení strávíte individuální prohlídkou
předvánoční Prahy, Paladia nebo Staroměstského náměstí apod.
Silvestr 2019
Tradiční oslava Silvestra s ohňostrojem bude opět ve sportovním areálu 31.12.2019 od 18:00
hodin. Také zde bude zajištěno malé občerstvení.
Valná hromada sboru dobrovolných hasičů
Valná hromada SDH Drásov se bude konat tradičně 1.1. 2020 od 17:30 hodin ve ZkratBaru.

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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