Informační list
obce Drážov
číslo 2/2017
Duben 2017
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 mají téměř všichni obyvatelé řádně uhrazen. Posledním pár
opozdilcům připomínám úhradu poplatku na rok 2017 ve výši 300,- Kč na poplatníka,
který byl splatný jednorázově a měl být uhrazen do 31. 3. 2017.
za rok 2015
za rok 2016
Svoz odpadů v tunách
Směsný komunální odpad
34,300
36,320
Papír
3,845
3,673
Plastové odpady
7,432
6,896
Kompozitní obal
0,072
0,367
Sklo
3,865
5,313
Svoz odpadů celkem
49,514
52,569
Vytříděný odpad tvoří
30,7 %
30,9 % z celkového svozu odpadu.
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.
Nebezpečného odpadu bylo odevzdáno v loňském roce 2,14 t, objemného a ostatního
odpadu 13,25 t, zde jsou započteny jarní a podzimní svozy nebezpečného odpadu včetně
odevzdaného odpadu ve sběrném dvoře v Česticích.
Žádáme občany, aby do kontejneru na bioodpad v Zálesí nevhazovali ořezané
větve stromů a keřů, kontejner je určen pouze na posečenou trávu!
V sobotu 17. června se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany,
aby elektroodpad dávali odděleně od ostatního nebezpečného odpadu.
Děkujeme.
Bohužel k 1. březnu byly uzavřeny prodejny v Drážově a v Zálesí. V jednání je
zajištění zásobování pojízdnou prodejnou, ale ta bohužel zatím nemá další volné kapacity.
Každý čtvrtek zajíždí masna Hradčany se svou pojízdnou prodejnou do Zálesí (10:15 hod),
Dobrše (10:30 hod) a Drážova (12:15 hod). Kromě masných výrobků lze zakoupit i základní
pečivo.
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Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 26. května 2017.
Přibližné časy očkování:
Zálesí samoty
17:00 hod.
Zálesí u školy
17:10 hod.
Zálesí u kapličky
17:20 hod.
Kváskovice chalupy
17:30 hod.
Kváskovice náves
17:40 hod.
Drážov náves
17:50 hod.
Dobrš u lípy
18:00 hod.
Očkování provede MVDr. Roučka z Vacova.
K očkování přineste očkovací průkaz psa. K zakoupení budou rovněž tablety na
odčervení, prostředky proti klíšťatům apod. Zároveň lze uhradit poplatek obci ve výši 40,Kč za jednoho psa.
Kominík p. Chval ml. z Volyně – tel. 601 383 898 – nabídl zájemcům kontrolu
a vypracování revizní zprávy komínů. Kdo by chtěl využít jeho služeb může nahlásit svůj
požadavek na OÚ do 30.4.2017 na tel. 724 182 248. Kontakty na případné zájemce mu budou
předány.
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, či jinak poškozených stromů, neprodleně v součinnosti s odborným
lesním hospodářem zajistili jejich odstranění z lesních porostů.
Upozorňujeme občany, že ve dnech 24.4. až 10.5.2017 bude úplná uzavírka
a objížďka silnice z Dobrše na křižovatku k lomu u Chvalšovic a ve dnech 11.5. až
31.5.2017 bude úplná uzavírka a objížďka v úseku od areálu ZVO s.r.o. v Zálesí na
hranici okresu na křižovatku Maleč – Vrbice z důvodu opravy silnice. Práce bude provádět
firma SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice. Po dobu od 11.5. do 26.5. bude
omezeno autobusové spojení. Zrušen bude ranní školní spoj do Vacova v 7:00 hod. Spoje
vyjíždějící ve 4:35 a v 6:10 hod z Vacova nebudou zajíždět do Zálesí. Všechny ostatní spoje
ČSAD STTRANS a.s. Strakonice budou zajíždět pouze do Drážova. Zastávky v Zálesí
a v Dobrši budou zrušeny. Autobusový spoj Dobrš – Vimperk bude zachován, ale v Zálesí
bude zastávka pouze u areálu ZVO s.r.o.
Po dobu pohybu stavebních strojů bude zákaz vjezdu na recyklované úseky
komunikace. Po dohodě se zhotovitelem bude místním občanům při tvrdnutí podkladu po
recyklaci umožněn průjezd pouze osobními automobily při zvýšené opatrnosti. První etapa
pokládky v Zálesí bude uskutečněna přes zrecyklovaný úsek v obci a po dobu 2 dní nebude
umožněn přístup do obce od Dobrše. Druhá etapa pokládky bude pokračovat směrem na
Vacov a obec bude zpřístupněna od Dobrše.
Od pondělí 24. dubna začne provádět firma J+J Facility ořezy pod elektrickým
vedením pro společenost E-ON distribuce a.s. Práce začnou v k.ú. Dobrš a Zálesí a následně
budou pokračovat i v k.ú. Drážov a Kváskovice.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová

2

