DRÁSOVSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 12

prosinec 2015

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, popřát Vám, jménem celého obecního úřadu veselé a poklidné Vánoce, šťastný
úspěšný celý příští rok.

a

Zdeněk Vrátný
starosta

Vánoční jarmark

Vybavení kompostárny

Valná hromada dobrovolných hasičů
Dne 1.1.2016 od 16:00 hod. v restauraci U Duchoňů proběhne valná hromada SDH.

Hon s poslední lečí a tombola u Koutů
Myslivecký spolek Chlum Drásov pořádá, dne 27. 12. 2015, hon na drobnou zvěř s poslední lečí,
která proběhne v bistru u pana Kouta. Součástí poslední leče je nejvýše spravedlivý a neúplatný
myslivecký soud, bohatá myslivecká tombola a posezení s harmonikou. Lístky do tomboly bude
možno zakoupit v bistru od 17:00 hod. Případní zájemci o tombolu a posezení jsou vítáni.
strana 1

Prodej známek na popelnice, poplatky za psy, členské poplatky SDH
Prodej známek na svoz popelnic proběhne na obecním úřadě ve středu 30. 12. 2015 od 12:00
hod. do 17:00 hod. 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). Ve stejný den budou vybírány poplatky za psy a členské poplatky
dobrovolných hasičů.

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za druhého psa stejného majitele je poplatek 100 Kč.

Silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na
Silvestrovský ohňostroj, který se bude konat
31.12. 2015 od 18:00 hod. v areálu
sportovního hřiště. Občerstvení bude zajištěno
od 17:00 hod. do 20:00 hod. Přijďte se rozloučit
s letošním rokem.

Turnaj ve stolním tenise
I o letošních svátcích se uskuteční turnaj ve
stolním tenise v restauraci
U Duchoňů. Termín bohužel ještě není pevně
stanoven, vice informací v restauraci.

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.

CZECHPOINT
Přihlášení k trvalému
telefonické domluvě.
Úterý 16:00 – 17:00

Obecní úřad Drásov
Drásov 11
26101 Příbram

Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
Petra Černohorská

Úřední hodiny
Středa
17:00 – 19:00
nebo jinak po telefonické domluvě!
kancelář obce telefon: 318 690 127

pobytu

pouze

po

z.vratny@drasov.eu
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
Jaroslav Růžička
j.ruzicka@drasov.eu
Libor Jandera
l.jandera@drasov.eu
rezervace areálu hřiště
Tel:777 261 078
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