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září 2018

Vážení občané.
Do rukou se vám dostává podzimní vydání našeho Drásovského zpravodaje, které je zároveň posledním vydáním současného vedení Drásova a současného zastupitelstva. Přinášíme
vám v něm tedy nejen informace o aktuálním dění v Drásově, ale také krátké ohlédnutí za
těmi uplynulými čtyřmi roky působení našeho zastupitelstva.

Rozšíření kapacity ZŠ Drásov – nástavba školy na náměstí
Jak jsme již informovali naše občany prostřednictvím Drásovského zpravodaje v roce 2016, potýká se naše obec dlouhodobě s problémem nedo-

statečné kapacity naší základní školy a to v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel v Drásově.
Chybí nám učebny jak pro kmenové třídy, tak
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učebny odborné. Připomínáme, že na jaře roku
2017 byl zpracován projekt Nástavba ZŠ Drásov č. ev. 32, navýšení kapacity školy – odborné
učebny a byla podána žádost do Integrovaného
regionálního operačního programu o dotaci na
realizaci celého záměru. Vzhledem k výhodně
nastaveným podmínkám IROP bylo možné získat na tuto investiční akci dotaci ve výši 90 %
uznatelných nákladů a to jak na stavební část,
tak na vybavení. Autorem projektu je projekční
kancelář Atelier Němec (dříve 7 points, s.r.o.
z Kuřimi), která má bohaté zkušenosti s projektováním školských zařízení. Počet podaných žádostí do tohoto dotačního programu převyšoval
finanční alokaci programu několikanásobně,
proto bylo při hodnocení jednotlivých žádostí
postupováno velmi přísně a bodové hodnocení
žádostí trvalo více než rok. S velkou radostí můžeme nyní našim občanům sdělit, že Drásov
v těžké celorepublikové konkurenci uspěl a dotaci jsme získali. Byla nám schválena dotace ve
výši cca 40 000 000 Kč, přičemž přesná výše
dotace se bude odvíjet od skutečně vynaložených
a vyúčtovaných uznatelných nákladů stavby.
Pro vedení městyse je tento dotační úspěch nesmírnou úlevou, neboť můžeme zodpovědně říci,
že na náměstí v Drásově vznikne krásná budova,
která zajistí potřebnou kapacitu pro naši základní školu na další dlouhá léta. Podle schváleného projektu vzniknou v nástavbě 3 nové kmenové učebny a tři učebny odborné, včetně multifunkčního sálu určeného zejména pro technické
a pracovní činnosti. Součástí stavby bude samozřejmě odpovídající vybavení a technické zázemí, odborné pracoviště psychologa, výtah, který
zajistí bezbariérovost celého objektu a ozeleněná
část střešní terasy, která může sloužit jak k výuce, tak k relaxaci a zájmové činnosti. V prvním
patře, kde byla dříve výdejna jídel pro MŠ, bude
opět probíhat vydávání obědů a bude vytvořena
jídelna pro toto detašované pracoviště. Tím se
významně uleví jídelně na hlavní budově, která
již svojí velikostí také přestává vyhovovat. Z peněz evropských fondů tak vzniknou v Drásově
moderní prostory pro vzdělávání dětí a zároveň
pozvednou estetickou úroveň našeho náměstí.
Po uplynutí doby udržitelnosti projektu a v případě, že počet dětí v Drásově klesne a prostory
nástavby již nebude třeba využívat pro základní
školu, bude možné využít tuto nástavbu pro jiné
účely, ať již jako obecní byty, nebytové komerční
prostory, kulturní zařízení, či cokoliv jiného prospěšného pro Drásov.
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Sportoviště Drásov čekají další úpravy
Jak ukázala praxe přibližně dvouletého provozu našeho nového sportoviště – tenisových
kurtů a kluziště, bude nezbytné za účelem zkvalitnění sportovního zázemí provést na sportovních plochách některé stavební úpravy. V případě
drásovského kluziště je nyní prověřována varianta vložení speciálního sportovního povrchu
do celé plochy kluziště, aby i v letních měsících
bylo kluziště využíváno pro různé druhy sportů,
včetně in-line bruslení. Povrch kluziště byl koncipován prioritně pro bruslení na ledové ploše
a proto z důvodu absence odvodnění v letních
měsících při srážkách stojí na povrchu hrací
plochy kaluže, které mnohdy dlouho vysychají.
Hřiště je tak po dešti i několik dní nevyužitelné.
Vložením speciální povrchové úpravy a technickým řešením vhodného odvodnění se drásovské
kluziště kvalitativně posune co do využití jak
v zimních, tak v letních měsících. Dále je plánováno dobudování umělého chlazení, aby kluziště
v zimních měsících sloužilo jako ledová plocha
i v případě ne zrovna ideálních klimatických
podmínek.
Obdobná situace je u tenisových kurtů. Při
jejich budování jsme se snažili vyhovět zejména
požadavkům místních tenistů, kteří preferovali
antuku před umělým trávníkem. Bohužel až praxe ukázala, že antukový povrch je velmi náročný jak na údržbu, tak především na intenzitu
závlahy. Vzhledem k nutným úsporným opatřením v hospodaření s vodou i s přihlédnutím
k absenci dostatečného vodního zdroje v areálu
sportoviště je naším záměrem nahradit antukový povrch umělým trávníkem, který by eliminoval jak náklady na údržbu, tak požadavky
na závlahu a zároveň zajistil stabilní kvalitní
povrch pro tenisovou hru. Umělý povrch také
umožní další využití tenisových kurtů a to i pro
jiné druhy sportů.

Plánovaná cyklostezka Drásov – Čebín
Tak jak se v některých oblastech daří a Drásovu štěstí přeje, tak lze s plným vědomím a upřímně konstatovat, že při přípravě projektu cyklostezky na bývalém drážním tělese mezi Drásovem a Čebínem nás provázela smůla. Předně
projekční kancelář, která projekční práce prováděla na základě smlouvy, neustále protahovala
a prodlužovala termíny a následně svoji činnost
ukončila bez dosažení reálného výsledku. Dalších
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několik měsíců probíhala anabáze shánění projektanta – specialisty na komunikace, avšak
z důvodu pracovního vytížení projektantů v tomto oboru se nám dlouho nedařilo sehnat odborníka, který by na nedokončený projekt navázal.
Nyní však svitla reálná naděje, že dojde k výraznému posunu v celé záležitosti. Dohodou mezi
obcemi Čebín, Malhostovice a Drásov vznikla
myšlenka společného projektu cyklostezek:
Čebín – Drásov – Malhostovice, který bude předmětem žádosti o dotaci z ITI – integrovaných
evropských fondů. Naše cyklostezka by se tak
stala součástí jedné velké cyklostezky z obce
Čebín k podniku Mikrop, kde bude v dalším jednom směru pokračovat po drážním tělese k závodu Siemens a ve druhém směru podél krajské
komunikace do sousedních Malhostovic. Celý
záměr má společného projektanta, který zároveň dokončí projekční práce na úseku drážního
tělesa. Věříme, že se podaří tyto projekční práce,
složité zejména v ohledu na rozsah nutné inženýrské činnosti, dotáhnout do zdárného konce
a na jaře 2019 bude pod hlavičkou Mikroregionu
Čebínka podána společná žádost o dotace.
O dalším vývoji v této oblasti budou občané Drásova informováni.

Stavební úpravy v budově MŠ
Stejně jako v případě našeho nového sportoviště, čekají stavební úpravy také naši mateřskou
školu. Jak ukázala praxe zhruba čtyřletého provozu budovy, záměr přirozeného odvětrávání
objektu, potvrzený též krajskou hygienickou stanicí v rámci stavebního řízení, se v extrémních
teplotách ukázal být nevyhovující. V částech
budovy, které jsou exponované dlouhodobému
slunečnímu svitu, se i přes veškerou snahu jen
stěží daří udržovat potřebné teplotní hodnoty.
Také stínící lamely, které jsou po obvodovém
plášti školky, nejsou tak účinné jak se předpokládalo a bylo plánováno. V loňském roce byly na
části velkých prosklených ploch budovy instalovány zatemňující fólie, které problémy zmírnily,
ale nevyřešily. Proto jsme na základě rozhodnutí
rady městyse přikročili ke zpracování projektu
kompletního nuceného odvětrávání budovy
mateřské školy vzduchotechnikou, doplněnou
o chlazení. Projekt se nyní blíží do finále a v nejbližší možné době začnou probíhat stavební
a technické úpravy. Předpokládáme, že tyto práce budou prováděny tak, aby jejich dopad na
běžný provoz školky byl co nejmenší.
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Územní plán Drásov – aktuální informace
V průběhu celého letošního roku probíhaly
intenzivní práce na novém územním plánu městyse Drásov. V současné době jsme ve fázi před
veřejným projednáním návrhu nového územního
plánu. Všechny připomínky doručené z řad veřejnosti byly při tvorbě nového územního plánu
pečlivě zvažovány a prověřovány možnosti jejich
zapracování. K návrhu územního plánu jsme obdrželi stanoviska dotčených orgánů a kde bylo
potřeba, jsme uzavřeli potřebné dohody. Projednání potřebných dohod nám zabralo více času,
než byl původní předpoklad. Důvodem bylo zpřísnění legislativy, zejména při ochraně zemědělského půdního fondu. Krajský úřad jako nadřízený úřad ve věcech územního plánování vydal
souhlasné stanovisko s návrhem územního plánu.
Návrh územního plánu je tedy připraven
k projednání s veřejností, neboť dotčené orgány
a krajský úřad s obsahem návrhu územního plánu souhlasí. Veřejné projednávání našeho nového
územního plánu se uskuteční ještě do konce letošního roku a tento důležitý úkol bude na bedrech nového zastupitelstva, které vzejde z blížících se komunálních voleb.

Další stavební zásahy v centru obce
Jak naši občané zaznamenali, probíhaly na
hlavní komunikaci v centru obce výkopové práce
a provoz byl na křižovatce dočasně ztížen. V tomto úseku se řešila oprava vodovodu, která si vy-

číslo 3, září 2018

žádala výměnu vodovodního potrubí v úseku od
křižovatky po autobusovou zastávku ve směru
na Malhostovice. Ještě do konce letošního roku
by měl být na náklady SUS Jm. kraje položen
nový asfaltový povrch v celém úseku křižovatky. Proto jsme také přikročili k opravě přilehlých
chodníků. Další stavební zásahy probíhaly za
budovou zdravotního střediska. Zde bohužel
došlo k havárii na letité vodovodní přípojce a tato
musela být kompletně vyměněna. Protože dosluhují stařičké kotle v kotelně, která vytápí zdravotní středisko, bude přikročeno též k jejich výměně za nové. Nadcházející topná sezóna bude
tedy v rámci zdravotního střediska probíhat již
v novém moderním a energeticky úsporném režimu. Stavební úpravy čekají také naše parkoviště za obecním domem, které je dlouhodobě
v neutěšeném stavu a v předpokládaném termínu posledního zářijového týdne bude provedena
kompletní oprava tohoto parkoviště včetně
položení asfaltového povrchu. V tomto období

bude bohužel omezena možnost parkování v centru obce. Jako náhradní plochy lze využít ul.
Všechovickou v jejím širším úseku, podélným
stáním v souladu s dopravním značením.

Veřejná sbírka – aktuální stav
Od 1. 6. 2018 probíhá veřejná sbírka na výstavbu nové multifunkční budovy sportovního zázemí
sportoviště Drásov. Sbírka bude probíhat do doby
ukončení výstavby tohoto pro Drásov velmi potřebného zařízení. V uplynulém období do sbírky
přispěli: Josef Meduna, Vladimír Andrlík, Danuše Halouzková, Oldřich Humpola, Volejbalové
sdružení Drásov, Olga Rašovská, Radomír Křeček, účastníci VII. ročníku pingpongového turnaje párů, Jana Ježová, Petr Straka, Ing. Dušan
Pokorný, Martina Bočková, Pavel Miček, Jaromír
Pleskač, Petr Plevač. Na sbírkovém účtu je k datu
31. 9. 3018 evidováno 36 185 Kč. Všem dárcům
děkujeme.
Mgr. Martina Bočková, starostka

Drásovský volejbal, letní příprava skupiny A
Letošní rok probíhá ve znamení 80. výročí
vzniku drásovského volejbalu. Hlavní oslavy proběhly v sobotu 9. června. První část, slavnostní
konference se uskutečnila v tělocvičně ZŠ TGM
Drásov, sportovní část proběhla na kurtech za
sokolovnou. Kromě představitelů vedení městyse a Sokola Drásov se oslav zúčastnili i zástupci
okresního, krajského a českého volejbalového
svazu. Velice nás potěšilo, že si cestu mezi nás
našlo mnoho bývalých hráčů, věk některých
z nich začínal číslicí 7 či 8. Přálo nám i počasí,
takže oslavy se po všech stránkách vydařily.
Před nastávající mistrovskou soutěží došlo
v naší druholigové skupině k výrazným změnám.
Vítěz minulého ročníku Bučovice si vybojovaly
postup do 1. ligy, soutěž naopak opustily sestoupivší VŠB-TU Ostrava a Slavie Ostrava OU.
Pro nedostatek hráčů ze soutěže odstoupily VK
Napajedla a TJ Hlučín. Nováčky se po úspěšné
baráži staly TJ LIGNUM Morávka, Olomoucko
(oddíl se sídlem v Kojetíně) a Blue Volley Ostrava (jedná se o farmu prvoligového Black Volley
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Ostrava). Ze skupiny B k nám byly přeřazeny TJ
Sokol Česká Třebová II a VK TJ Lanškroun.
Ke změnám došlo také v našem kádru. Aktivní činnost ukončily naše dlouholeté opory Michal
Krsek, Viktor Lípa a Milan Pospíšil. Z našeho
mužstva B k nám přišel blokař Dominik Havlík,
z družstva juniorů byli na soupisku formou střídavého startu dopsáni bratři Dominik a Michal
Jarošovi. Novými posilami se stali univerzál
Zdeněk Balík, kterého naši příznivci dobře znají
jako soupeře v dresu Holubic, později Tesly Brno
a smečař Ondřej Mach. Jedná se o mladého hráče, odchovance DHL Ostrava, který studoval na
VUT Brno a nyní v Brně žije a pracuje. Přejme
všem novým hráčům ať dobře zapadnou do kolektivu a v drásovském dresu se jim daří.
Z uvedených faktů je zřejmé, že nastávající
ročník je velkou neznámou a dělat jakékoliv
prognózy by bylo pošetilé. My bychom se chtěli
prezentovat hlavně bojovným volejbalem a udržet dlouhodobé postavení v první polovině tabulky.
Miroslav Řezník
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Junioři a kadeti VS Drásov

Po dubnovém zakončení volejbalové sezóny
2017/2018 se drásovští kadeti a junioři věnovali
letní přípravě na kurtech za sokolovnou. Po úvodní květnové brigádě se družstvo 2 x týdně věnovalo na antukových hřištích fyzické i technické
přípravě a ostatním volejbalovým dovednostem.
Připomínám, že do nového soutěžního ročníku jsme po delší přestávce, do krajského přeboru
JMK přihlásili družstvo žáků. Kadeti odehrají
soutěž JMK a juniorskou soutěž v kraji Vysočina,
zatím co junioři odehrají druhou sezónu v první
celostátní ligové soutěži.
Po krátké prázdninové přestávce jsme pokračovali s přípravou na kurtech a ta vyvrcholila
srpnovým týdenním soustředěním v Letovicích.
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V prvním zářijovém týdnu jsme konečně uskutečnili dlouho plánovaný týdenní volejbalový
kemp u moře v Caorle/IT. Považuji za nutné tímto poděkovat trenéru MUDr. Pospíšilovi, který
tuto výpravu vedl a organizoval. Třešničkou na
dortu tohoto kempu byly pak dva mezinárodní
zápasy odehrané s juniory italského volleyklubu
Vicenza, kteří byli shodou okolností rovněž na
kempu vedle nás. Na zápasy nerozhodný výsledek nás utvrdil v závěru, že jsme přípravu na
nový soutěžní rok nepodcenili a přeji našim kadetům a juniorům dobrou volejbalovou sezónu
s poděkováním za vzorný přístup k náročnému tréninku a dobrou reprezentaci VS Drásov
v zahraničí.

číslo 3, září 2018

Poslední srpnová sobota
opět v režii drásovských myslivců
V sobotu 25.8. 2018 se okolí drásovské myslivecké chaty zaplnilo dětmi a jejich rodiči a prarodiči. Společně se vydali za programem, který
pro ně připravili drásovští myslivci. Ano, hádáte
dobře, pokud jste se dovtípili, že je řeč o snad již
tradiční akci - Drásovském dětském mysliveckém
odpoledni s následným posezením u cimbálu. Již
šestým rokem je tato akce vyhledávanou kulturní tečkou končícího léta a členové Mysliveckého
sdružení Drásov mohou být právem hrdí, že se
jim podařilo uspořádat populární mysliveckou
akci pro širokou veřejnost, která má již mezi lidmi
stejně dobré jméno jako jejich myslivecký ples.
Na své si v poslední srpnovou sobotu přišli
všichni, děti se naučili poznávat zvířecí obyvatele lesa a taky stromy a keře, které v jejich nejbližším okolí rostou, potom mohli změřit své síly při
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střelbě ze vzduchovky, následně se svézt na koníkovi a ti odvážnější si mohli zkusit „zalovit“ na
laserové střelnici nebo se projet na čtyřkolkách.
Dříve narození se pak potěšili pěknou lidovou
hudbou, kterou obstarala cimbálová muzika VUS
Ondráš střídaná vystoupeními skupiny Brněnská
heligonka. Všichni bez rozdílu věku ocenili vynikající mysliveckou kuchyni a bohatou tombolu.
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I přes proměnlivé počasí navštívilo šestý ročník mysliveckého odpoledne velké množství obyvatel Drásova a okolních obcí. Nás, členy MS
Drásov, těší, že se nám daří uspořádat akci, která v sobě kloubí hudební zážitek, mysliveckou
kulturu a poznání naší krásné přírody.
Zdeněk Sítař, předseda MS Drásov
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Spolupráce Mysliveckého sdružení Drásov z.s. a městyse Drásov
Během uplynulých let byla mezi městysem Drásov a Mysliveckým družením Drásov z.s. navázána příkladná spolupráce, z níž mají užitek jak
členové MS Drásov tak i městys. Členové mysliveckého sdružení pomáhají při kulturních událostech pořádaných městysem povětšinou zajištěním
občerstvení, dále se účastní ekologicko-osvětových akcí a v neposlední řadě veřejně propagují
příkladnou spolupráci s městysem, což se zúročilo i v několika ročnících soutěže Vesnice roku.
MS Drásov taktéž svými akcemi obohacuje
kulturní život obce – ať již tradičním Mysliveckým
plesem nebo Mysliveckým dětským dnem a Posezením u cimbálu. V neposlední řadě plní MS
Drásov svůj nejdůležitější úkol – péči o ekologickou stabilitu krajiny v okolí Drásova.

Městys Drásov podporuje naše myslivecké sdružení po finanční stránce a to formou dotací. V roce
2014 činila podpora městyse 30 000 Kč určených
na provoz MS, v roce 2015 to bylo 230 000 Kč, které
byly využity na provoz MS, vybudování elektrické
přípojky k myslivecké chatě a následné elektrifikaci chaty, v roce 2016 činil příspěvek obce 68 000 Kč
určených na provoz a instalaci zabezpečovacího
systému, v roce 2017 byla poskytnuta podpora ve
výši 60 000 Kč na provoz a zbudování zastřešení
pergoly a v letošním roce byl městysem poskytnut
příspěvek ve výši 30 000 na provoz sdružení.
Jsme rádi, že naše MS má v obci Drásov partnera, který v nás má důvěru a oceňuje naše snažení v rámci péče o kulturní krajinu, o její stabilizaci a uchování její biodiverzity.
Za výbor MS Drásov z.s.
Ing. Rostislav Petran
ekonomický referent MS Drásov z.s.

Kde bydlíme?
Není to soutěžní otázka, všichni i děti víme, že
bydlíme v Drásově. Ale pro bližší určení, kde stojí náš dům nám slouží názvy ulic a pak ještě popisná čísla. Ale i tyto ulice se nachází na pozemcích – lokalitách, které měly tzv. pomístné názvy.
V dřívějších dobách, kdy Drásov byl od kostela
k potoku Lubě a kolem byla jen samá pole, bylo
nutné, aby tyto části měly své názvy, Stačilo říci
pole „Na Nivkách, Dílcích, Keblanech ...“ a hned
se vědělo, kde to je. Tyto názvy tratí – polí jsou
také zaznamenány v katastrálních mapách.
Nyní bychom vás chtěli seznámit s některými
názvy lokalit, kde stojí vaše domy a popřípadě
jak vznikly.
Čedlosy – část od kostela k firmě Siemens, po
staré nádraží, je po obou stranách silnice do
Čebína. Název vznikl z německého slova „seheidelos“ – místo, kde se něco směňovalo (moravsky
řečeno čejdlos).
Nivky – pravá strana nad starým nádražím
směr ke Stráži. Jednalo se o menší pole, které
mělo horší bonitu.
Stráž – kopec nad Drásovem, polozalesněný,
zde se nacházela strážní jednotka chránící obchodní cestu z Brna do Tišnova, Třebíče a dál.
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Křeňáky – pole pod Stráží na levé straně silnice do Tišnova.
Prétaky – pole na pravé straně silnice do Tišnova až k potoku, než byl potok regulován tak
voda přetékala do polí.
Močidla – okolí studánka v parku, místo kde
se močil len, který se zde dříve hojně pěstoval.
Vinohrad – velká lokalita, sahá téměř až
k myslivecké chatě, název vznikl proto, že se na
stráních kopce pěstovala vinná réva, rozloha
polí s vinicemi měřila až 200 ha a byla největší
na tišnovsku.
Keblany – nejstarší a největší lokalita, nachází se zde myslivecká chata. Původně zde měla být
keltská osada.
Díly – další velká lokalita, obě strany u silnice
vedoucí do Malhostovic. Nachází se zde na levé
straně nová zástavba rodinných domů a na pravé
straně část zvaná Rafanda a pole až k bývalé
železnici zvané „Tišnovka“.
To je jen část názvů v okolí Drásova, kde možná
stojí váš dům. Celý drásovský katastr má velké
množství pojmenování a každá část má svůj historický původ.
Kronikáři: J. Stibůrek, D. Jůzová
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Vážení občané
řilo se nám zrekonstruovat všechny místní komuBlíží se konec volebního období a našeho působení ve vedení městyse Drásov. Nastává chvíle,
nikace, protože jsme blokováni situací s ukládákdy je třeba ohlédnout za těmi uplynulými čtyřmi
ním el. vedení do země a dalšími technickými
roky a stručně zrekapitulovat, co se nám podařizáležitostmi. Samozřejmě těch věcí, které v Drálo a co naopak ne. Po komunálních volbách v roce
sově buď chybí nebo mohou fungovat lépe a po2014 jsme nastoupili své druhé funkční období
třebují nápravu či změnu je více, ale snažili jsme
ve vedení Drásova. Stejně jako v prvním volebním
se zvládnout to, co bylo prioritní, na co byly podobdobí, snažili jsme se zaměřit své síly a aktivitu
mínky, síly a finance.
především do míst, kde to
bylo nejvíce třeba – do infrastruktury, technických sítí,
komunikací, školy a občanské vybavenosti. Velkou
pozornost a podporu jsme
v uvedeném období věnovali drásovským spolkům
a sdružením a podporovali
jsme je v činnosti jak materiálně tak finančně. Kromě investičních akcí byla
pro nás prioritou také veřejná zeleň. V průběhu těchto
uplynulých čtyř let jsme získali celkem 6 ocenění v soutěži Vesnice roku včetně
jednoho z nejvyšších a to
Zelené stuhy. Své úsilí jsme
zaměřili na využití nejrůznějších dotačních titulů –
získání maximálního objemu finančních prostředků
Rekonstrukce hasičského domu a objektu č.p. 33
pro městys Drásov na realizaci investičních i neinvestičních projektů. Celkem
jsme na základě úspěšných
projektových žádostí získali pro městys Drásov téměř
48 600 000 Kč.

A nyní již krátké ohlédnutí za těmi nejvýznamnějšími
akcemi v uplynulých čtyřech letech

Ne vše se nám však podařilo – jsou oblasti, ve kterých
i když vynakládáme maximální úsilí, se nám nedaří.
Za neúspěchy můžeme považovat průtahy a časové
zpoždění budování cyklostezky na drážním tělese,
absenci bankomatu, který
nám bohužel žádná banka
nechce poskytnout, nepoda-
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Posílení a rozšíření přečerpávací stanice ČS3
a posílení výtlaku kanalizace v ul. Školní
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Rekonstrukce ul. Rafanda a části ul. Nová

Oprava drásovských křížů
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Rekonstrukce ul. Čedlosy a výsadba zeleně
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Nové zázemí za sokolovnou – prodejní stánek

Rekonstrukce chodníků ul.
Všechovická a výsadba zeleně
Rekonstrukce ulice Vinohradská >

Výstavba ulice Polní – komunikace, chodníky
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Nové učebny v základní škole na náměstí

Oprava kamenné zdi na drásovském hřbitově
a oprava márnice
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Zbudování nové knihovny rekonstrukcí
objektu č.p. 6
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Zbudování záchytných kotců pro zaběhlé psy

Rekonstrukce pošty a zbudování pobočky
Pošta Partner

Pořízení komunální techniky

Výstavba sportoviště

14

číslo 3, září 2018

Výstavba hřiště pro tělesnou výchovu
a běžecké dráhy s doskočištěm

Dále byla provedena kompletní rekonstrukce
osvětlení ve sportovní hale, pořízeny kompostéry
do domácností, prodloužena splašková kanalizace v ul. Všechovická, opraven kamenný most
u Klepárníkových a další akce, jejichž výčet by
byl velmi obsáhlý.

Vážení občané,
ať už jste s naším působením ve vedení městyse Drásov byli spokojeni či nikoli, vězte, že jsme
se snažili pracovat ve prospěch občanů a celé
obce. Není a nebylo v našich silách vyhovět všem
požadavkům našich občanů a je možné, že jsme
někoho z vás zklamali. Věříme však, že výsledek
tohoto našeho čtyřletého snažení přinesl Drásovu užitek a rozvoj. Děkujeme všem zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu. Děkujeme
všem občanům, kteří nám v naší práci pomáhali
a podporovali nás. Velký dík patří těm, kteří prostřednictvím drásovských spolků a organizací
pracují pro své spoluobčany a ve prospěch nás
všech.

Přejeme vám i celému Drásovu jen to dobré.

číslo 3, září 2018

Mgr. Martina Bočková
starostka

Ing. Jaroslav Podal
místostarosta
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