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Září 2020
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní třetí vydání informačního listu.
V sobotu 31.10.2020 proběhne sběrný den odpadů, který začíná v 8:00 hodin ráno
v Kváskovicích. Tento den lze bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní
odpad. Tento odpad na svozová místa odkládejte nejdříve v pátek před svozem, abychom
předešli zbytečným problémům a případným stížnostem. Dále je nutné, aby byl veškerý
odpad zajištěn proti rozsypání. Autoskla nepatří do sběrných nádob na tříděný odpad a lze je
likvidovat v rámci tohoto svozového dne.
Sběrný den není určen na likvidaci stavebních odpadů. Upozorňujeme, že stavební
odpad by si měl každý občan likvidovat sám na vlastní náklady u specializovaných
firem, kterou je např. firma ROS a.s. Strakonice.
V Drážově a v Zálesí u školy je možné odkládat do připravené označené popelnice
použité jedlé oleje a ztužené jedlé tuky pouze v uzavřených plastových obalech. Není určeno
na prázdné obaly od olejů a tuků, na motorové oleje ani na jiný druh odpadů.
Do popelnic na drobný kovový odpad prosíme o minimalizování plechovek jejich
sešlápnutím.
Firma ROS a.s. Strakonice nabízí službu vyvážení septiků, žump a jímek autocisternou,
která je vybavena vysokotlakým čističem s dosahem až 40 metrů. Délka sacích hadic je 35 m.
Kontraktní telefon: 383 321 858, 383 321 859.
Z důvodu kůrovcové kalamity a nutnosti vyklizení skládek, nabízí obec prodej palivového
dříví ve 2 m délky dočasně za sníženou cenu 172,50 Kč za prm. Zajištěna bude i doprava
vyvážečkou. Objednávat lze pouze po celých vyvážečkách, což je cca 14 prm. Bližší
informace a objednávky přijímáme do 20. září 2020 na tel. 724 182 248.
SDH Dobrš si Vás dovoluje pozvat 17. října 2020 do hostince v Zálesí na taneční zábavu.
Hraje kapela NABETON.
MS Stráně si Vás dovoluje pozvat 21. listopadu 2020 na tradiční myslivecký ples do
hostince v Zálesí. Hraje kapela Hartl Band z Radešova.
Přeji Všem krásné babí léto a pevné zdraví v době koronavirové.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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