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Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou druhé letošní vydání informačního listu, které Vám přináší
další nové informace o dění v obci.
Poplatek za odpad mají téměř všichni obyvatelé řádně uhrazen. Posledním pár
opozdilcům připomínám úhradu poplatku na rok 2016 ve výši 300,- Kč na poplatníka,
který byl splatný jednorázově a měl být uhrazen do 31. 3. 2016, zaplatit nejpozději do
31.8.2016! Poplatek lze uhradit v hotovosti na OÚ, složenkou nebo převodním příkazem na
účet číslo 0680339349/0800, variabilní symbol – číslo popisné, před které obyvatelé Drážova
přidají 1, Dobrše 2, Kváskovic 3, Zálesí 4 (například: Drážov čp. 1 – VS 11, Dobrš čp. 53 –
253, Kváskovice čp. 24 – 324, Zálesí čp. 15 – VS 415), specifický symbol 1337. Poplatek ve
výši 300,- Kč hradí každý trvale hlášený občan, ale i majitel nemovitosti určené k rekreaci.
V současné době obec zaměstnává 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce
z evidence úřadu práce ve Strakonicích, kteří obecní majetek řádně udržují. Bohužel
veřejných prostor k sečení stále přibývá a není možné, aby bylo vše posečeno najednou.
Poděkování patří občanům, kterým není lhostejný vzhled jejich obce a veřejné prostory
v okolí svých domů udržují sami. Zároveň žádám občany, aby nenechávali volně pobíhat psy
a domácí zvířectvo na veřejných prostranstvích a neznepříjemňovali tím ostatním snahu
o lepší vzhled našich obcí. Zároveň připomínám, že u vjezdu do areálu zemědělského
družstva je umístěn kontejner na bioodpad a není tedy žádoucí, aby byla tráva a listí páleno.
Poděkování patří i všem, kteří se podílejí na přípravě kulturního vyžití obyvatel našich obcí.
Obec Drážov, MS „Stráně“ se sídlem v Drážově a SDH Zálesí si Vás dovolují pozvat
na tradiční, letos již „XV. dětský den“, který se uskuteční v sobotu 20. srpna 2016 u
rybníka „U Fišerů“ v Zálesí od 10.00 hod. V rámci dětského dne proběhne ráno od 6:00 hod
tradiční rybářská soutěž. Zveme děti a rodiče z blízkého i dalekého okolí.
Upozorňujeme občany, že ve dnech 22.8. až 23.8.2016 bude úplná uzavírka
a objížďka silnice III/17010 v úseku od obce Drážov směr Hoslovice ke křižovatce se
silnicí III/17220 (ke skládce drti) a ve dnech 24.8. až 25.8.2016 bude úplná uzavírka
a objížďka silnice III/17019 v úseku od konce obce Dobrš směr Zálesí ke křižovatce se
silnicí III/17010 (u křížku) z důvodu opravy silnice. Termín bude závislý na počasí a může
být v průběhu týdne od 22.8. do 28.8.2016 posunut. Obec zažádala o zajištění dopravy
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cestujících linkovými autobusy z obce a do obce Dobrš. Práce bude provádět firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice.
V měsíci červnu byla dokončena oprava místní komunikace z Drážova do Kváskovic a
v současné době je dokončována oprava opěrné zdi v Kváskovicích. V letošním roce nás ještě
čeká oprava kaple na hřbitově v Dobrši, oprava střechy na hasičské zbrojnici v Drážově a na
podzim údržba vzrostlé zeleně v Dobrši. Na všechny zmíněné akce obec obdržela dotace.

Kontroly kotlů a povinnosti jejich provozovatelů
Podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná
paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (tzn. kotle,
krbová kamna, krbové vložky s výměníkem) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu svého
zdroje odborně způsobilou osobou. První kontrola má být provedena do 31.12. tohoto
roku. Každý výrobce tepelného zdroje přitom bude mít svého proškoleného kontrolora.
Kontroly si tak musíte objednávat sami podle typu Vašeho tepelného zdroje. Seznam
proškolených osob najdete na webových stránkách Hospodářské komory ČR www.hkcr.cz
nebo na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Uvedené odkazy jsou zveřejněny i na
obecních stránkách v archivu nástěnky pod odkazem: Informace z MěÚ Strakonice Informace
MÚ Strakonice ke kontrole kotlů.

Ještě bych Vás ráda seznámila se statistikou trvale hlášených obyvatel v našich obcích
v letošním roce. K 1.1.2016 bylo trvale hlášeno celkem 248 obyvatel. Ke dni 31.7. 2016 je
trvale přihlášeno celkem 245 obyvatel, a to
Dobrš 65,
Drážov 79,
Kváskovice 24 a
Zálesí 77.
Dle kategorií:
Dospělí
celkem 203 (muži 107, ženy 96)
Děti 15 – 18 let celkem
4 (chlapci 3, dívky 1)
Děti do 15 let
celkem 38 (chlapci 25, dívky 13) z toho: 6 – 7 let 4, do 3 let 6.
Průměrný věk obyvatel naší obce je 44,56 let.

Závěrem mi dovolte, abych popřála hlavně dětem hezký zbytek prázdnin a ostatním
příjemně prožité dovolené a zbytek léta.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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