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Duben 2018
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé letošní vydání informačního listu, které Vám přináší
nové informace o dění v obci.
Poplatek za odpad a psy mají téměř všichni obyvatelé řádně uhrazen. Posledním pár
opozdilcům připomínám úhradu poplatku na rok 2018 ve výši 350,- Kč na poplatníka,
který byl splatný jednorázově a měl být uhrazen do 31. března 2018. Poplatek za jednoho
psa činí 40,- Kč.
Svoz odpadů v tunách
za rok 2016 za rok 2017
Směsný komunální odpad
36,320
35,240
Papír
3,673
3,768
Plastové odpady
6,896
6,076
Kompozitní obal
0,367
0,061
Sklo
5,313
4,878
Svoz odpadů celkem
52,569
50,023
Vytříděný odpad tvoří
30,9 %
29,6%
z celkového svozu odpadu.
Nebezpečného odpadu bylo odevzdáno v loňském roce 3,84 t, objemného a ostatního
odpadu 12,44 t, zde jsou započteny jarní a podzimní svozy nebezpečného odpadu včetně
odevzdaného odpadu ve sběrném dvoře v Česticích. Biologicky rozložitelného odpadu se
odevzdalo 3,88 t a železného odpadu a kovů 3,18 t.
Celospolečensky je žádoucí, aby se co nejvíce odpadů třídilo a recyklovalo,
skládkování netříděného odpadu je nejdražším řešením, nemluvě o jeho nežádoucím vlivu na
životní prostředí.
Žádáme občany, aby do kontejneru na bioodpad v Zálesí nevhazovali ořezané větve
stromů a keřů, kontejner je určen pouze na posečenou trávu!
V sobotu 19. května 2018 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby
elektroodpad dávali odděleně od ostatního odpadu, neboť jeho svoz zabezpečuje jiná
firma, která pak má problém z nahromaděných skládek elektro odpad odvézt.
V pondělí ráno 30. dubna 2018 bude proveden samostatný svoz železného odpadu. Pouze
železný odpad lze odkládat na obvyklá svozová místa před tímto datem nebo přivézt
přímo do areálu obecního úřadu v Drážově.
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MěÚ ve Strakonicích, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na
povinnost vyplývající z lesního zákona účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení
dřevokazného hmyzu, který se přemnožil v lesích. Vyzýváme vlastníky lesů, aby prověřili
zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a
odlupující se kůrou neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich
odstranění z lesních porostů.

Upozorňujeme občany, že v sobotu 21. dubna 2018 povedou našimi obcemi trasy
53. Rallye Šumava Klatovy, 27. Historic Vltava rallye a 4. Rallye Šumava legend.
Jedná se o RZ 9 a RZ 13 – Strašínská, která bude startovat z Drážova na Hoslovice a dále
projíždět obcemi Kváskovice a Zálesí směrem na Maleč a cílem v Pohorsku. Plánovaná doba
uzavírky je od 8:30 do 18:15 hod. Organizátor Pošumavský auto moto klub Klatovy děkuje za
vzájemnou toleranci a vstřícnost místních občanů při pořádání tohoto motoristického podniku
v našem regionu, který se bohužel nevyhne dopravnímu omezení a na krátkou dobu omezí
volný pohyb v okolí našich obcí. Bližší informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách
obce www.obecdrazov.cz.
Žádáme občany starší 18ti let, kteří mají trvalý pobyt v některé z našich obcí a mají
zájem kandidovat do Zastupitelstva obce v podzimních volbách, aby se přihlásili do
30. června 2018 na obecním úřadě.
SDH Zálesí zve občany na tradiční pouť u kapličky v Zálesí, která se bude konat
v sobotu 19. května 2018.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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