Informační list
obce Drážov
číslo 2/2021
Březen 2021
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní druhé vydání informačního listu.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 400,- Kč na poplatníka a
poplatek za psa ve výši 50,- Kč je splatný do 30. 6. 2021. Úhrada je možná v hotovosti
v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet číslo 680339349/0800.
Svoz odpadů v tunách rok 2018 rok 2019 rok 2020
Směsný komunální odpad 37,580
35,500
37,460
Papír
3,356
3,403
3,773
Plastové odpady
6,275
7,166
7,507
Kompozitní obal
0,068
0,075
0,025
Sklo
5,424
5,429
5,242
Kov
0,354
0,668
0,794
Svoz odpadů celkem
53,057
52,241
54,801
Vytříděný odpad tvoří
29,2 %
32,0%
31,6% z celkového svozu odpadu.
Nebezpečného odpadu bylo odevzdáno v loňském roce 2,26 t, objemného a ostatního
odpadu 21,55 t, zde jsou započteny jarní a podzimní svozy odpadu včetně odevzdaného
odpadu ve sběrném dvoře v Česticích. Biologicky rozložitelného odpadu se odevzdalo 3,73 t,
jedlého oleje 0,060 t a železného odpadu 1,89 t.
O víkendu 24.4. až 25.4.2021 proběhne sběrný den železného odpadu. Prosíme
shromažďovat pouze železný odpad na obvyklých svozových místech nebo přímo na zahradu
OÚ v Drážově, kde je pro tento odpad vyčleněn prostor celoročně.
U vyvážení textilu se opakuje situace z loňského roku, kdy svozová firma vyvezla
přistavený kontejner pouze v lednu a červenci. Na opakované výzvy nereaguje. Žádám Vás
tímto, aby jste do odvolání nedávali textil do sběrné nádoby v Drážově. Ponechte si
připravený zabalený textil v pytlích doma a odevzdejte při sběrném dnu odpadů, který
proběhne v sobotu 15.5.2021. 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. Dále je nutné, aby byl veškerý odpad
zajištěn proti rozsypání v pytlích nebo v krabicích či jiným způsobem!
Sběrný den není určen na likvidaci stavebních odpadů.
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Žádáme, aby veškerý elektroodpad byl soustředěn odděleně od ostatního odpadu.
Pravidelně se stává, že při sběrném dnu občané vyhazují i sklenice a plasty, které patří do
nádob na tříděný odpad. Sběrná hnízda jsou ve všech obcích. Tabulové sklo je potřeba rozbít
a vsypat do sběrné nádoby, v žádném případě není vhodné ho odložit vedle kontejneru, kde se
rozbije a hrozí poranění hlavně pro děti. Drátované sklo, autosklo, zrcadla, zlacená a
pokovovaná skla, keramika a porcelán do sběrné nádoby na sklo také nepatří. Lze odevzdat
v rámci sběrného dne.
Informacemi k současné pandemii Covid 19 jsme zahlceni ze všech sdělovacích
prostředků, proto je zbytečné je komentovat. Připomínám pomoc se zajištěním nákupu
potravin a léků pro zdravotně handicapované osoby a osamělé seniory. Jedná se zejména o
základní potraviny, hygienické potřeby a léky. Zároveň nabízím pomoc při registraci do
rezervačního systému na očkování proti nemoci COVID 19. V případě dotazů a požadavků
volejte na tel. 724 182 248.
Upozorňujeme občany, že v sobotu 8. května 2021 jsou plánovány našimi obcemi trasy
55. Rallye Šumava Klatovy a 29. Historic Vltava rallye. Jedná se o RZ – Strašínská, která
bude startovat v Pohorsku a projíždět od Malče přes Zálesí na Kváskovice, Novou Ves
s cílem v Soběšicích. Předpokládaná uzavírka bude v době od 9:30 h do 20:00 hod.
Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 18. června 2021. 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 a 100,- Kč na injekci.
Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, pro
Drážov a Kváskovice p. Markéta Radová a pro Zálesí a Dobrš p. Iveta Štěrbová. Sčítání je
povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Na nástěnkách ve všech obcích jsou vyvěšeny informační
letáky.
Upozorňujeme občany, aby nepouštěli neznámé osoby do bytů a stavení, nepřebírali za
úplatu od cizích osob žádné zásilky či balíčky, které si neobjednali a neuzavírali bez
důkladného prostudování jakékoliv smlouvy či nabídky. Pohyb „podezřelých osob“, které
budou vykazovat některou výše uvedenou činnost, je vhodné nahlásit policii, případně na
obecní úřad.
Lesní zákon v § 20 zakazuje některé činností v lese: písm. a) rušit klid a ticho, písm. g)
jezdit a stát s motorovými vozidly v lesích, písm. o) znečišťovat les odpady a odpadky.
V poslední době se v obecních lesích v Zálesí objevily vyjeté dráhy od čtyřkolek. Tato zábava
je v lesích zákonem zakázána. Kdo provádí činnosti v lese zakázané se vystavuje pokutě až
100 000,- Kč.
Přeji Vám i Vašim blízkým klidné a spokojené prožití velikonočních svátků a hlavně
hodně zdraví.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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