Informační list
obce Drážov
číslo 2/2019
Září 2019
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní druhé vydání informačního listu, které Vám přináší
aktuální informace z dění v naší obci.
V sobotu 2.11.2019 proběhne sběrný den odpadů, který začíná v 8:00 hodin ráno
v Kváskovicích. Tento den lze bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní
odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev, chemikálie,
koberce, matrace a další velkoobjemový odpad.
Žádáme občany, aby na svozová místa předávali tento odpad nejdříve v pátek před
svozem, abychom předešli zbytečným problémům a případným stížnostem. Dále je nutné, aby
byl veškerý odpad zajištěn proti rozsypání v pytlích nebo v krabicích či jiným způsobem.
Autoskla nepatří do sběrných nádob na tříděný odpad a lze je likvidovat v rámci tohoto
svozového dne. Prosíme, aby nebyly odkládány ke sběrným nádobám, neboť je svozová firma
v rámci svozu skla neodveze.
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. Tento odpad lze předávat firmě ROS a.s. Strakonice.
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.
Veterinární zákon ukládá majitelům psů do 1.1.2020 označit každého psa mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v očkovacím průkazu. Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být
označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011. Čipování provádí
veterinář.
V září bylo na zahradě obecního úřadu vybudováno dětské hřiště včetně tří fitness prvků.
Přístupné pro veřejnost je denně. Návštěvníky prosíme o dodržování provozních řádů
jednotlivých prvků, které jsou vyvěšeny na oplocení zahrady a měl by se s nimi každý
seznámit. Herní prvky dětského hřiště jsou určené pro děti věkové kategorie od 3 do 14 let.
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. U fitness prvků je zařízení určené pro
osoby min. výšky 140 cm, maximální nosnost je 150 kg a cvičení je doporučeno pouze
vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu. Cvičení je jen na Vaši vlastní zodpovědnost.

1

SDH Drážov a Obec Drážov si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření dětského
hřiště, které se uskuteční v sobotu 19.10.2019 od 15:00 hodin na zahradě OÚ v Drážově.
Následovat bude dvanáctý ročník klání v „Člověče nezlob se“. Registrace hráčů bude
probíhat do 17:00 hodin. Start prvního kola hry je v 17:15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Z důvodu kůrovcové kalamity nabízí obec prodej palivového dříví ve 2 m délky za cenu
345,- Kč za prm. Zajištěna bude i doprava za cenu cca 800,- Kč za 1 vyvážečku.
Objednávat lze pouze po celých vyvážečkách, což je cca 12 prm. Celková cena jedné
vyvážečky se bude pohybovat okolo 5 000,- Kč. Bližší informace a objednávky přijímáme na
tel. 724 182 248.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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