Informační list
obce Drážov
číslo 3/2015
Prosinec 2015
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání informačního listu, které Vám přináší další
aktuální informace.

Největší letošní změnu, která se týkala změny platby za odpad všichni obyvatelé
zaznamenali a mají řádně uhrazeno. Poplatek na rok 2016 ve výši 300,- Kč na poplatníka je
splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 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. Svoz komunálního odpadu
bude i v příštím roce zajišťovat firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně 1x za 14 dní.
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Do nádob na směsný komunální odpad se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír,
sklo, kov, BIO). Žádáme tímto občany, aby ani nadále nezanevřeli na třídění odpadu do
sběrných nádob v jednotlivých obcích dle komodit – papír, sklo a plasty, neboť od výše
skutečných nákladů se bude odvíjet výpočet poplatku v dalších letech. V případě PET lahví
a kartónových obalů žádáme o minimalizování jejich objemu. Hlavně v letních měsících
nastává problém s kapacitou kontejnerů, i když firma ROS a.s. Strakonice vyváží kontejnery
celoročně 1x za 14 dní.

Poplatek ve výši 40,- Kč za jednoho psa zůstává i pro příští rok nezměněn.

S nastávajícím koncem roku bych ráda poděkovala všem, kterým není lhostejný
vzhled jejich obce a o úklid a sečení veřejných prostranství v okolí svých domů se celoročně
starají sami. Poděkování patří i všem, kteří se podílejí na přípravě kulturního vyžití obyvatel
našich obcí.
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Upozorňujeme, že MěÚ Strakonice, oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů v období od 28. do 31. prosince 2015 nebude přijímat žádosti o nové občanské
průkazy a cestovní doklady a v tomto termínu nebudou občanům ani vydávány již vyhotovené
doklady, a to z důvodu odpojení centrálního systému ministerstva vnitra ČR.

Do 31.12.2015 mohou osoby se zdravotním postižením žádat Úřad práce ČR o
výměnu dočasných průkazů osob se zdravotním postižením a průkazů mimořádných výhod.
Po tomto termínu průkazy pozbudou platnosti a jejich držitelé nebudou moci využívat výhod
stanovených zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením. Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky. Pro účely vydání nového
průkazu OZP je nutné doložit aktuální fotografii (rozměr 35 x 45 mm).

MěÚ ve Strakonicích, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na
povinnost vyplývající z lesního zákona účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců,
kteří v současné době napadají některé lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby prověřili zdravotní
stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující
se kůrou, či jinak poškozených stromů, neprodleně v součinnosti s odborným lesním
hospodářem, zajistili jejich odstranění z lesních porostů jejich pokácením a včasným odvozem
dříví z lesa, případně jeho chemickým ošetřením či odstraněním a likvidací kůry.

Majitelé rodinných domů mohou v rámci OPŽP prostřednictvím Jihočeského kraje
žádat
o získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“. Podpora může být přidělena
za předpokladu splnění stanovených podmínek na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel. Podrobné
informace včetně dotazníkové formuláře lze najít na stránkách KÚ JčK, a to:
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
Dále v oblasti kotlíkových dotací nabízí služby firma E-on na stránkách:
http://www.kotelbezstarosti.cz nebo volejte zdarma na 800 77 33 22.

Upozorňujeme občany, aby nepouštěli neznámé osoby do bytů a stavení, nepřebírali
za úplatu od cizích osob žádné zásilky či balíčky a neuzavírali podpisem bez důkladného
prostudování jakékoliv smlouvy či nabídky. Pohyb „podezřelých osob“ je vhodné ihned
nahlásit policii nebo na obecní úřad, který by policii kontaktoval sám. Současně ani cizím
lidem neposkytujte žádné informace o sousedech. Zapište si SPZ neznámých aut, které se
po vesnicích pohybují.

Zveřejňujeme telefonní kontakty na kominické firmy, které se zabývají vypracováním
revizních zpráv. Dosud u nás tyto služby nabízel p. Milan Chval z Volyně, ale ten nejezdí
o víkendu. Plánované prohlídky komínů v našich obcích má na jaro příštího roku s tím,
že oznámí na OÚ o týden dříve termín, kdy přijede, aby obec mohla informovat své občany.
p. Milan Chval Volyně – 602 452 177
p. Richard Stryk Nový Dvůr – 736 523 723 (jezdí do Dřešína)
p. František Kroupa Kalenice – 724 993 241 (nabízí návštěvu i o víkendu)
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Nabízíme občanům rozbor vzorků pitné vody ve vlastních studnách, který by
v případě zájmu prováděla akreditovaná laboratoř z Písku. Zájem o tuto nabídku je nutné
do 15.1.2016 nahlásit na OÚ – tel. 724 182 248. Odběr vzorků by byl proveden do konce
ledna. Podle zájmu lze dohodnout i odběr vzorků v pozdních odpoledních hodinách.
V případě více zájemců nebude účtován odběr vzorků a na níže uvedené ceny bude
poskytnuta sleva ve výši 10%. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Pitná voda – ověření zdroje pitné vody- vrt, studna
- E.coli, Koliformní bakterie, Počty kolonií při 22°C, Počty kolonií při 36°C,
pH, Konduktivita, Chemická spotřeba kyslíku, Dusičnany, Amonné ionty,
Železo, Mangan
Celkem 980,- Kč
Dodatečné zkoušky pitné vody dle individuálních požadavků
Tvrdost
130,- Kč
Mangan
150,- Kč
Dusitany
120,- Kč
Olovo
200,- Kč
Rtuť
200,- Kč
Selen
200,- Kč
Měď
200,- Kč
Vápník a hořčík
250,- Kč
Odpadní voda
- Chemická spotřeba kyslíku, Biochemická spotřeba kyslíku, Nerozpuštěné látky sušené
Celkem
563,- Kč
Pitná voda – rozbor pro kolaudaci
- Mikrobiologická a chemická stanovení dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění –
rozsah kráceného rozboru
Celkem
1 493,- Kč
Pitná voda – úplný rozbor
- Mikrobiologická a chemická stanovení dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění –
rozsah kráceného rozboru
Celkem
6 900,- Kč

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Drážov
popřála spokojené a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví,
štěstí, rodinné pohody a pracovních i osobních úspěchů.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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