DRÁSOVSKÝ ZPRAVODAJ
• číslo 3 •

leden 2015 •

Slovo zastupitele
Vážení občané,
Dostává se k Vám další číslo Drásovského zpravodaje již v novém roce 2015. Tento rok bude bohatý na
události kulturní i pracovní. Oslavíme společně 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Drásově. Pro ty,
kteří nebyli na novoroční schůzi SDH připomínám, že novým starostou SDH je pan Martin Vostárek a velitelem
pan Jaroslav Růžička. Čeká nás ovšem také spousta práce, určitě nejdůležitější bude pokračování ve výstavbě
kanalizace.
Ivana Matějů, místostarostka

Kácení dřevin na pozemcích kolem hřiště
Na zasedání zastupitelstva byl mimo jiné schválen záměr na budoucí rekultivaci pozemků kolem hřiště. V první
vlně dojde k vykácení určených dřevin (nálety, i vzrostlé stromy). Proto Obecní Úřad vyzývá občany, kteří by
měli o toto dřevo zájem, aby se informovali na OÚ. Podmínkou je vykácení vlastní silou (samotěžba), včetně
likvidace větví, a závěrečný úklid (to vše v termínu domluveném s obcí, nejdéle do konce března)
Pokud by byl zájemců větší počet a nebyla mezi nimi možná dohoda, bude výběr proveden dle nejvyšší nabídky.

Spalovna - Dubenec
Dne 21.1.2015 proběhlo jednání se společností
Wastech a.s., která likviduje nemocniční odpad v
areálu bývalé šachty 19. Na tomto jednání bylo
vedením společnosti přislíbeno, že do konce letošního
dubna zprovozní biofiltr na čištění odchozích splodin.
Jedná se o zařízení naplněné borovou štěpkou, která
pohlcuje zápach. Koncem dubna by už tedy neměl být
cítit žádný zápach z tohoto provozu.

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva obce proběhne jako vždy
v zasedací místnosti Obecního Úřadu, dne 25.2.2015
od 18:00 hod. Zasedání je samozřejmě veřejné.

Valná hromada SDH Drásov
Dne 1.1.2015 proběhla tradiční valná volební hromada
SDH Drásov v restauraci U Duchoňů.
Zde je nové složení vedení SDH:
Martin Vostárek - starosta
Jaroslav Růžička - velitel
Petr Kočí - místostarosta
Ondřej Ploc - jednatel
Štěpán Šikíř - člen
Ivana Pešičková - hospodář
Martin Kunt, Jakub Pešička, Lukáš Přívora kontrolní výbor
Dosavadním funkcionářům patří velké díky za
odvedenou práci.

Skalka – kruhový objezd
Na jaře tohoto roku by měla být zahájena výstavba
nového kruhového objezdu na místě současného
křížení silnic 1/18 a nájezdu na R4 ve směru na Prahu
a odbočkou směr Dlouhá Lhota. Z důvodu výstavby
obchvatu obce Dubenec a prodloužení R4, bude
zapotřebí nové napojení směr Dubenec v tomto místě,
a jako nejlepší řešení s největší propustností vozidel
byl zvolen kruhový objezd. Investorem těchto staveb
je ŘSD.
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Odkanalizování obce
Na zasedání zastupitelstva, které proběhlo 21.ledna byla jednohlasně odsouhlasena změna způsobu
odkanalizování obce. Zastupitelstvo přijalo návrh, který řeší gravitační kanalizaci ve všech částech obce vyjma
Samot (zde bude řešeno vlastními miničistírnami). Jedná se o kombinaci gravitační kanalizace se sběrnými
přečerpávacími stanicemi (Skalka a Cihelna) a vlastní čistírnou odpadních vod (pod Drásovem). Vlastní čistírna
odpadních vod s sebou nese změnu Územního plánu. Nicméně do budoucna nám umožní likvidovat splaškové
vody levněji, a také umožní případný rozvoj obce. Čistírna u Dubence upravuje splaškové vody z Dubence a
Dubna a její kapacita je téměř naplněna.
Co přinese gravitační kanalizace občanům?
Jde především o nejlevnější způsob odvádění splaškových vod bez nutnosti vynaložit finanční prostředky na
čerpadlo a elektrickou energii. Dále je zde výrazně nižší pravděpodobnost závad a poruch. Lidově řečeno
splašková voda poteče sama z kopce dolů. Jelikož je terén naší obce značně členitý, tak pravděpodobně ne všichni
budou moci odvádět splaškové vody gravitačním způsobem. V těchto případech by občané s tlakovou kanalizací
měli levnější stočné.
Celý projekt odkanalizování obce je na začátku a všichni občané budou mít možnost se k projektu vyjádřit,
jelikož budou účastníky předmětných řízení.

Seznam plánovaných kulturních akcí 2015
21. února - Dětský karneval, od 14 hod., U Koutů
(Svaz žen)
28. února - Maškarní ples v Dolních Hbitech
(Svaz žen)
21. března - Harmonika nejen pro seniory, U Koutů
30. dubna - Pálení čarodějnic a stavění májky,
na hřišti a u OŮ
9. května - Den Matek (Svaz žen)
6. června - Den dětí (Svaz žen)
4. července - Obecní zábava a oslava 110 let SDH,
na hřišti (SDH)
srpen - Nohejbalový turnaj, na hřišti (sportovci)
3. října - Cyklistické závody ke světovému dni
cyklistiky, na hřišti

7. listopadu - Posvícenská zábava, U Duchoňů
listopad - zájezd na muzikál – bude upřesněno
5. prosince - Zahájení adventu a vánoční jarmark,
na hřišti a u OU (Svaz žen + paní Pávová)
27. prosince - Turnaj ve stolním tenise, U Duchoňů
31. prosince - Silvestrovský ohňostroj, na hřišti

Nový dodavatel el. energie
Na základě výběrového řízení byl vybrán nový
dodavatel elektrické energie se kterým byla podepsána
smlouva. Je jím společnost ČEZ, která nabídla nejnižší
cenu. Obec tak ušetří cca 30 000,- Kč ročně.

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.

Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
Petra Černohorská

Obecní úřad Drásov
Drásov 11
261 01 Příbram

Ivana Matějů
Ing. Michaela Maršálová
Josef Kratochvíl
Blanka Šampalíková
Jana Kučinová

úřední hodiny

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

kancelář obce

tel.:318 690 127
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z.vratny@drasov.eu
mob.:776 156 755
p.cernohorska@drasov.eu
i.mateju@drasov.eu
m.marsalova@drasov.eu
j.kratochvil@drasov.eu
b.sampalikova@drasov.eu
j.kucinova@drasov.eu

Rezervace kurtů / areálu hřiště
Libor Jandera

777 261 078

