DRÁSOVSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 11

listopad 2015

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
tématem číslo jedna zůstává kanalizace, která se intenzivně řeší a je naší prioritou.
Dalším cílem je výkup 1/36 podílů pozemků na Skalce. Obec Drásov je většinovým
vlastníkem pozemků, na kterých se nacházejí obecní komunikace a inženýrské
sítě. Na pozemku p.č. st. 106 bez čísla popisného se nachází stavba kapličky. Obec
Drásov je také většinovým vlastníkem kapličky a pro její zachování jsou nutné
opravy. Jelikož se jedná o stavbu a pozemky veřejného charakteru, které obec na
své náklady udržuje, tak projevujeme zájem o odkoupení Vašich spoluvlastnických
podílu. Tímto bych chtěla všechny dotčené požádat o spolupráci.
Petra Černohorská
1. místostarostka

Ohňostroj
Vážení spoluobčané, srdečně Vás
dopředu zveme na Silvestrovský
ohnňostroj, který se bude konat 31. 12.
2015 od 18 hod. v areálu sportovního
hřiště. Občerstvení bude zajištěno.
Přijďte se rozloučit s letošním rokem.

Vánoční advent a jarmark
Dne 4. 12. 2015 od 16.30 hod., před
OÚ, proběhne zahájení adventu a
vánoční jarmark. Součástí bude
rozsvícení vánočního stromu a nadílka,
malé
pohoštění
bude
zajištěno.
Vánoční advent a jarmark pořádá Svaz
žen ve spolupráci s obcí a paní
Pávovou.

Mikuláš a čerti
Kdo bude mít zájem o návštěvu
Mikuláše a čertů, může se přihlásit
Lucii Klimkové na tel. 736 461 942.
Hlaste se včas.

Muzikál
Odjezd na muzikál do Prahy bude 28.
11. 2015 v 17 hod. od kapličky v
Drásově a následně autobus zastaví u
čekárny na Cihelně. Vstupenky na
muzikál budou rozdány v autobuse.
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Známky na popelnice a poplatky za psy
V příštím roce nedojde k navýšení poplatků za psy a stejné zůstanou i ceny známek
na popelnice. Více se dozvíte v prosincovém zpravodaji.

Valná hromada SDH
I příští rok proběhne tradiční valná
hromada SDH, tj. 1. 1. 2016 od 16
hod. v restauraci U Duchoňů.

Zasedání zastupitelstva
Příští
zasedání
zastupitelstva
proběhne 16. 12. 2015 od 18 hod.

Kompostárna
Od 1. 10. 2015 je možné ukládat bioodpad v nově zbudované kompostárně, která je
otevřena ve čtvrtek od 16-17 hod. a v sobotu od 10-11hod., a to od jara do
podzimu.

Den cyklistiky
V sobotu 3. 10. 2015 se v Drásově konala cyklistická akce pro děti i dospělé u
příležitosti Mezinárodního dne cyklistiky, jejímž pořadatelem byl Obecní úřad
Drásov.
Pro malé závodníky ve věku 3-6 let byla připravena slalomová dráha a malý závodní
ovál přímo ve sportovním areálu v Drásově.
Pro děti kategorie 7-10 let byl připraven krátký okruh v okolí areálu, který jeli všichni
závodníci 5-krát.
Velkou škodou je, že v kategorii 11-14 let ani v kategorii 15-18 let se nepřihlásil k
závodu žádný závodník.
Pro kategorii 19-39 let byla připravena nejnáročnější trať - celkem čtyři 2kilometrové okruhy v lese kolem Drásova, pro ostatní kategorie dospělých (40-59
let a 60+) pak okruhy dva.
Akce se zúčastnilo celkem 26 závodníků a všichni byli dle svého vyjádření s
organizací akce moc spokojeni. I my pořadatelé máme z uspořádané akce dobrý
pocit.
Všichni vítězové kategorií obdrželi krásné poháry a všichni také účastnické medaile
a diplomy, děti ještě drobné sladkosti.
V průběhu akce měli všichni účastníci i diváci k dispozici občerstvení : opékání
špekáčků a vynikající nealko i alko nápoje.
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Den cyklistiky
V příštím roce 2016 hodláme podobnou akci ke Dni cyklistiky opět uspořádat.
Termín včas oznámíme na plakátech i ve sdělovacích prostředcích, ale také na webu
obce.
Za organizační tým OÚ Drásov
Jiří Janovský

Výsledky 0. ročníku ,,Drásovského pedálu,,
Kategorie 3. až 6. let

Kategorie 7. až 10. let

1. Kryštof Kout

Višňová

1. Tadeáš Hrbek

Ouběnice

2. Pavel Matějů

Drásov

2. Jan Vrátný

Skalka u Drásova

3. Aneta Sirotková

Višňová

3. Josef Sirotek

Višňová

Kategorie 19. - 39. let

Kategorie 40. až 59. let

1. Petr Švehla

Příbram

1. Tomáš Hrbek

Ouběnice

2. Jiří Čáslava

Podlesí

2.

Lhota u Příbramě

3.

Višňová

3. Jiří Janovský

Josef Kratochvíl ml.

Martina Černohorská

Skalka u Příbramě

Kategorie 60+
1. Josef Kratochvíl st.

Skalka u Drásova

2. Milada Křížová

Ouběnice

Vzpomínky z 0. ročníku ,,Drásovského pedálu,,
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Likvidace nefunkční vodárny
V minulém týdnu proběhla likvidace zchátralé podzemní vodárny u Prostředního
rybníku. Vodárna byla nezabezpečená a v dezolátním stavu. Uvnitř byla uhynulá zvěř.
Stavbu vodárny zabezpečil státní podnik Diamo na výzvu obce.

Obecní traktor a vybavení kompostárny
Kdo bude mít zájem, může se přijít podívat na techniku, kterou jsme získali díky
dotačnímu programu z Fondu životního prostředí. Technika bude přistavena u OÚ v
pátek 20. 11. 2015 v 8.30 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!

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
Libor Jandera
tel. 777 261 078
Jaroslav Růžička

kancelář obce telefon: 318 690 127
rezervace kurtů/ areálu hřiště - Libor Jandera
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