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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání informačního listu, které Vám přináší další
aktuální informace.
Připomínám úhradu ročního poplatku za psy a za odvoz komunálního odpadu.
Poplatek za odpad má většina obyvatel řádně uhrazen. Ostatním, kdo dosud neuhradili
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 co nejdříve. 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 zajišťuje firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně 1x za 14 dní.
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, a aby do těchto kontejnerů
nevhazovali odpad, pro který nejsou určeny (eternit aj. do plastů nepatří). 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.
Svoz odpadů za rok 2015 v tunách
Směsný komunální odpad
34,300
Papír
3,845
Plastové odpady
7,432
Kompozitní obal
0,072
Sklo
3,865
Svoz odpadů celkem
49,514
Vytříděný odpad tvoří 30,7 % z celkového svozu odpadu. Celospolečensky je žádoucí co
nejvíce odpadů třídit a recyklovat, skládkování netříděného odpadu je nejdražším řešením,
nemluvě o jeho nežádoucím vlivu na životní prostředí.
Nebezpečného odpadu bylo odevzdáno v loňském roce 23,474 t, zde jsou započteny
jarní a podzimní svoz nebezpečného odpadu včetně odevzdaného odpadu ve sběrném dvoře
v Česticích.
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V sobotu 7. května se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v jednotlivých obcích na
obvyklých místech. Žádáme občany, aby vzhledem k oddělenému svozu elektro odpadu
firmou Otava elektronics a.s. Vacov, tento elektro odpad dávali odděleně od ostatního
nebezpečného odpadu na samostatnou hromadu.
Děkujeme.
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 30.4.2016 na tel. 724 182 248. Kontakty na případné zájemce mu budou
předány.
Na konci loňského roku byla posílena internetová síť v Zálesí. Pro rychlejší připojení
mohou zájemci kontaktovat p. Pilného z firmy ALVA s.r.o. Čestice – tel. 721 384 457.
Upozorňujeme občany, že v sobotu 30.4.2016 povedou našimi obcemi trasy 51.
Rallye Šumava Klatovy a 25. Historic Vltava rallye. Jedná se o RZ 6 a RZ 10 –
Strašínská, která projíždí: Lazny, Strašín, Nahořánky, Maleč, Zálesí, Dobrš a končí pod
Dobrší směrem na Chvalšovice. V obcích Zálesí a Dobrš budou úplné uzavírky plánované od
6:45 do 17:10 hod. Další RZ 7 a RZ 11 – Drážovská bude začínat v Drážově a bude
projíždět Novou Ves, Víska, Parýzek. Plánovaná doba uzavírky je od 7:25 do 17:35 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.
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 jejich pokácením a včasným
odvozem dříví z lesa, případně jeho chemickým ošetřením či odstraněním a likvidací kůry.
Závěrem mi dovolte shrnout dokončené projekty v loňském roce. Opravily se místní
komunikace ze Zálesí do Kváskovic, v Dobrši u kaple a ke Strnadům a náves v Kváskovicích.
Ve škole v Zálesí se dělalo odvodnění a chodníky. Opravila se hasičská zbrojnice v Dobrši.
Vybudovala se přípojka vody na hřbitově v Dobrši. V Drážově se obnovila hrušňová alej a
vysadily se lípy u kapličky. V Kváskovicích a v Zálesí byly odborně ošetřeny stromy u
kapliček. V hasičské zbrojnici v Drážově byla vyměněna vrata. Téměř všechny tyto akce byly
financovány z obdržených dotací.
Na letošní rok je naplánována oprava místní komunikace z Drážova do Kváskovic,
oprava kaple na hřbitově v Dobrši, oprava střechy a odvodnění na hasičské zbrojnici
v Drážově, údržba stromů v Dobrši, výsadba třešňové aleje v Kváskovicích a oprava opěrné
zdi v Kváskovicích. Realizace akcí bude závislá na obdržených dotacích.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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