INFORMAČNÍ LIST
OBECNÍHO ÚŘADU VE STRACHOTÍNĚ Č. 6/2014
Radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015
přeji všem jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce.
Ing. Helena Gutmanová – starostka obce
***********************************************************

Betlémské světlo:
„To světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)
Do naší obce se i tento rok přiveze Betlémské světlo, pro
které si můžete přijít do místního kostela v neděli 21.12.2014
od 10.30 – 11.00 a od 11.45 – 12.00 hod. Betlémské světlo
dorazí na vlakovou stanici Šakvice vlakem R 805 v sobotu
20.12.2014 v 8.58 hod. Půlnoční mše svatá bude 24.12.2014 ve 23.30 hod.

Zimní údržba obce:
Podle Zákona o pozemních komunikacích je obec povinna zajistit úklid silnic a chodníků v obci. Není
však v silách obecního úřadu zajistit najednou zimní údržbu všech chodníků, a proto vás žádáme o
pomoc při případném odklízení sněhu a posypání náledí. Děkujeme za pochopení.

Finanční příspěvek občanů na kanalizaci:
Občané, kteří se budou připojovat na kanalizaci v ulicích, které byly dány do předčasného užívání a
napojení na kanalizační řád (dosud ul. Sokolská, Nová a Krátká) mohou začít výkopové práce na
kanalizační přípojce. Před následným zasypáním musí pracovník ČOV (Jiří Podbřecký) provést
kontrolu připojení přípojky a následně s občanem vypíše žádost o připojení. Poté občan přijde do
kanceláře DSO na obecním úřadě, kde mu účetní dá podepsat smlouvu o součinnosti a finančním
příspěvku na vybudování inženýrských sítí, s tím že zaplatí poplatek 3000 Kč, jak je stanoveno ve
smlouvě a to za dokumentovou projekci kanalizační přípojky a uzemní souhlas vydaný stavebním
úřadem Hustopeče. Zde také občan obdrží jeden výtisk, projektové dokumentace a územní souhlas.

Zastupitelstvo obce:
Po odstoupení zastupitele pana Františka Peřiny, byla oslovena náhradnice paní Petra Šopfová, která na
zastupitelstvu dne 16.12.2014 složila slib a stala se členkou zastupitelstva obce Strachotín.

Další informace:
-

V letošním roce byl vybudován nový sběrný dvůr, který je za PPS AGRO a.s. Strachotín
směrem na Šakvice (polní cesta). Provoz zajišťuje STKO Mikulov.
Otevírací doba: každou středu od 16.00 – 18.00 hod.
každou sobotu od 8.00 – 11.00 hod.
Občané naší obce sem mohou v přiměřeném množství zdarma přivést:
 Biologicko – rozložitelný odpad (katalogové číslo 20 02 01)
 Směsný komunální odpad (katalogové číslo20 03 01)
 Objemný odpad (katalogové číslo 20 03 07)
 Textilní materiál (katalogové číslo 20 01 11)
 Jedlé oleje a tuk (katalogové číslo 20 01 25)
 Elektrozařízení (mimo režim zákona o odpadech)
 Zářivky a úsporné žárovky (mimo režim zákona o odpadech)
 Nábytek (gauče, válendy,….) se přijímá pouze oddělený od čalounění a textilu.
Čalounění se přijímá jako objemný odpad zdarma a zbytek jako dřevo dle ceníku.
Odpad, za který se musí zaplatit:
Stavební suť, pneumatiky, motorový olej, obaly obsahující nebezpečné látky, stavební suť
obsahující nebezpečné látky – především azbest, dřevo, kovy.
Ceník:
Pytel……………….……….….…….20,- Kč
Kolečko zednické……………...……35,- Kč
Ruční vozík…………………....…….60,- Kč
Malý autopřívěs do 500 kg……...…100,- Kč
Velký autopřívěs do 750 kg….…….150,- Kč
Odpad od cizích fyzických osob a podnikatelů se do sběrného dvora nepřijímá!

-

Byl vydán stolní kalendář obce Strachotín na rok 2015, který obsahuje svozy popelnic a
otevírací dobu sběrného dvora. Můžete si jej zakoupit na obecním úřadě za 100,- Kč.

-

Svoz popelnic od 23.12.2014 do 31.1.2015:
 23.12.2014 svoz bioodpadu
 30.12.2014 svoz směsného komunálního odpadu
 6.1.2015 svoz bioodpadu, svoz plastů, svoz papíru
 20.1.2015 svoz směsného komunálního odpadu
 27.1.2015 svoz plastu, svoz papíru
Kartičky se svozem popelnic budou po dodání z STKO Mikulov k převzetí na obecním úřadě
nebo poštovním středisku.

-

Provoz na Obecním úřadě ve Strachotíně: v pondělí 22.12.2014 otevřeno od 8.00 – 17.00
hod. kromě polední přestávky, pak zavřeno z důvodu dovolené. Znovu otevřeno v pondělí 5.
ledna 2015.

-

12. Ročník Svěcení vín – Vinařský spolek Strachotín Vás srdečně zve na ochutnávku
mladých vín ročníku 2014: 18.00 hod. začátek svěcení v místním kostele
19.00 hod. zahájení ochutnávky vín v sále OÚ
K poslechu zpívají Mužáci z Popic a cimbálová muzika Donava. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 60,- Kč, sklenička 40,- Kč.

