INFORMAČNÍ LIST
OBECNÍHO ÚŘADU VE STRACHOTÍNĚ Č. 1/2017
Čistírna odpadních vod není skládka!!
Z důvodu havárie na ČOV Strachotín dne 5.3.2017 bylo nutné omezit dočasně přívod odpadních
vod v obci Strachotín i Popice. U některých domácností se již problém projevil i nemožností
odvodu odpadní vody do kanalizační sítě. Důvodem byla neprůchodnost kanalizačního potrubí
v posledním úseku před ČOV, proto znovu upozorňujeme na dodržování pravidel pro vypuštění
odpadních vod do kanalizace.
Obyčejné hygienické vatové tyčinky, kterými si čistíme uši, utěrky a textilie, papírové dětské
pleny nebo hygienické ubrousky obsahující buničinu a nerozložitelnou igelitovou složku
se namotávají na jemné strojní česle, zastavují jejich chod a musí se ručně čistit. Vlivem
usazených tuků zase trpí čerpadla a dmychadla nutná pro provoz čistíren. "Podle zákona o vodách
patří do kanalizace pouze to, co je skutečně odpadní vodou, čili biologicky rozložitelný materiál.
Bohužel, někteří lidé vůbec nepřemýšlejí nad tím, kam odpad, který hodí do toalety nebo kanálu,
doteče a co může způsobit.!
Nejrůznější pevné předměty, ať už úmyslně či neúmyslně vhozené do veřejné kanalizace
způsobují technické problémy chodu ČOV a navyšují zbytečně náklady na údržbu! Servisní
zásahy havarijní služby jsou finančně nákladné a promítají se následně do poplatku za stočné.
Drobné umělohmotné nebo kovové předměty poškozují strojní zařízení čistíren mechanicky, ještě
horší je to s tuky z fritéz, rozdrceným odpadem z domácích drtičů nebo vypuštěnými ropnými
látkami, jako občas bývá vypuštěný olej z automobilů. Časem vytvoří „špunt“, který zapříčiní
neprůchodnost kanalizačního potrubí!
Jednoduchá rada zní - nevhazovat do kanalizace to, co není vyloženě odpadní vodou. Tuhý
odpad patří v každém případě na skládku, podobně motorové oleje nebo potravinářské
oleje, které je možné ukládat odvézt do sběrných dvorů, ze kterých je navíc odvážejí
specializované firmy k dalšímu využití.

Aleje života
Před rokem jsme společně vysadili první stromky v Aleji života. Mnozí z vás starostlivě pečovali
po celé horké léto o jejich závlahu a udržovali jejich okolí, aby nám nezarostly kukuřicí či
kopřivami. Bohužel nám některé lípy špatně vzešly, a další poničil neopatrnou orbou soukromý
zemědělec. Samozřejmě byl písemně vyzván k úhradě a upozorněn na dodržování ochranné
vzdálenosti od vysazených stromků.
Předpokládaný termín nové výsadby poškozených stromků je v sobotu 8.4.2017 , nové sazenice a
materiál pro vzpěry budou zajištěny.
Věříme, že i tentokrát vám nebude tato akce lhostejná a zúčastníte se na opravě své aleje života
opět v hojném počtu.
Přesnou hodinu, případně změnu termínu včas oznámíme.
Za Komisi životního prostředí Gutmanová Jarmila

Povinnosti občana v rámci systému ISNO (inteligentní systém nakládání s odpady)
Vzhledem k tomu, že dochází neustále k nedorozumění ohledně slev a celého systému ISNO,
rozhodli jsme se, že v několika bodech shrneme základní podmínky, jak dosáhnout slevy
v rámci třídění:
1. založit si prostřednictvím Obce nebo přímo v kanceláři STKO u ISNO referenta svůj
odpadový účet.
2. důsledně vyplnit registrační formulář a potvrdit inventuru stanoviště na
www.mojeodpadky.cz - což obnáší kontrolu osob, které na daném stanovišti třídí a nádob do
kterých odpad odkládáte.
Inventuru osob i nádob je potřeba udělat také při jakékoliv změně a následně alespoň 1x ročně,
aby výsledná sleva z poplatku co nejvíce odpovídala skutečnosti.
3. začít odpovědně třídit odpad do nádob k tomu určených.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plast, BIO) jsou opatřeny čipem na její zadní straně ve spodní
části mezi kolečky.
U papíru a plastu je čip ve formátu: STKO00011111.
U BIO je čip ve formátu: STKO00002222.
Nádoby na směsný odpad jsou opatřeny 5místným čárovým kódem a to z boku nádoby.
Bližší informace o systému ISNO najdete ve Vyhlášce Obce, v které produkujete odpad, nebo
na stránkách www.stko.cz nebo se můžete obrátit na ISNO referenta v kanceláři STKO spol. s
r.o. Mikulov a to na paní Lucii Rážovou.
Případné reklamace ohledně výše slevy, nebo chybně evidovaných vývozů budeme s Vámi
rádi řešit v řádném termínu uvedeném ve Vaší Vyhlášce.
Děkujeme, že třídíte a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Lucie Rážová
STKO, spol. s r.o.
isno@stko.cz
mobil: +420 736 516 020

Poplatky za odpad můžete uhradit od 3. dubna v úřední dny v hotovosti na pokladně obce
Strachotín nebo bezhotovostně na účet 8229651/0100, desetimístný variabilní symbol je:
000xxx1340 a u poplatků za psy: 000xxx1341. Místo xxx doplňte číslo popisné (např.
0000871340). O výši poplatku za odpad si můžete napsat na e-mail:
strachotin@strachotin.cz. Základní sazba je 470,- Kč. Poplatek za psa činí 50,- Kč, za
každého dalšího psa 100,- Kč. Termín pro zaplacení je 31. května.
Změny v ISNO (např. změny v čipu – kódu na nádobách na odpad, změny v počtu osob aj.) si
můžete změnit sami po přihlášení do www.mojeodpadky.cz pomocí přihlašovacího jména a
hesla (pokud jste přihlašovací údaje zapomněli, můžete si zažádat o nové na STKO u paní
Rážové). Pokud si s tím nebudete vědět rady, můžete se, kromě paní Rážové, obrátit také na
paní Jaroslavu Mikáčovou, mobil: 724 369 552. S STKO také řešte problémy s úlevami za
odpad. Účetní obce pouze vybírá poplatky za odpad dle podkladů z STKO.

My pro vodu – voda pro nás
Hlavním cílem akce je vyčistit co nejvíce kilometrů břehů a přispět tak k čistému okolí potoků
a řek. S tím již čtvrtým rokem pomáhají dobrovolníci z řad ochránců přírody, studentů, zástupců
různých zájmových sdružení či jednotlivci. Společně čistíme desítky kilometrů břehů
v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském kraji a Vysočině. Do akce se každoročně zapojí přes
1500 dobrovolníků, posbírá se více než 24 tun odpadků a vyčistí břehy řek v celkové délce více
jak 200 kilometrů.
Termín akce pro všechny, kteří mají chuť i odvahu udělat něco pro své okolí obce Strachotín:
Lokalita: Vodní dílo Nové Mlýny
Úsek: severní hráz dolní nádrže v k. ú. Strachotín
Termín: 1. 4. 2017
Sraz: v 9:00 hodin u brány družstva PPS Agro
Kontaktní osoba: Jarmila Gutmanová
jarmilagutmanova@seznam.cz, tel.: 607 242 960
Akce proběhne ve spolupráci s místními myslivci a rybáři.
Všem dobrovolníkům zajistí zaměstnanci PM pracovní pomůcky (pracovní rukavice) a pytle na
sběr odpadu a dále zajistí svoz a odvoz nasbíraného odpadu.

Mobilní rozhlas

Naše obec dostala nabídku na pořízení Mobilního rozhlasu, což je unikátní komunikační brána,
pomocí které může během několika málo minut informovat občany o dění v obci, zahájit krizové
řízení, aj. Ze systému lze poslat hromadné SMS zprávy a e-maily, aj. Pro obec by to znamenalo
náklady na pořízení, ale pro občany by byla tato služba zdarma.
Protože nevíme, zda by byl o tuto službu zájem, rozhodli jsme se uspořádat tuto anketu. Prosíme
Vás proto o vyplnění zadní části tohoto listu a oddělení od infolistu. Anketní lístek můžete zaslat
e-mailem na strachotin@strachotin.cz nebo přinést na obecní úřad nebo jej vhodit do schránky u
předního vchodu na budově obecního úřadu nebo do schránky na mřížích. Děkujeme.

Nejbližší akce pořádané v naší obci
-

25. března od 15.00 hod. „Dětský maškarní ples“ v sále OÚ. Těšit se můžete na agenturu
Špuntík, spoustu her, tombolu aj. Vstupné je dobrovolné (pořádá kulturní komise).

-

1. dubna od 16.00 hod.“ IV. Setkání seniorů“ v sále OÚ (pořádá komise pro seniory).
K poslechu bude hrát harmonikář pan Janičata, vystoupí folklórní kroužek Rozmarýnek
z Pohořelic. Tombola a občerstvení - zajištěno, vstupné dobrovolné.

-

15. dubna od 19.00 hod. „Velikonoční diskotéka“ v sále OÚ, hraje DJ KARLOS, vstupné
50,- Kč (pořadatel Hospoda U Cetlů).

-

21. dubna v 18.30 hod. odjezd od prodejny potravin do Boleradic na divadelní představení
„Kříž u potoka“. Přihlásit se můžete na OÚ nebo u Mgr. Danuše Knápkové. Cena 100,- Kč
(pořádá komise pro seniory).

-

6. května od 13.00 hod. „Výstava vín“ (košt) v sále OÚ (pořádá Vinařský spolek
Strachotín).

Anketa:

MÁM / NEMÁM

(nehodící se škrtněte)

zájem o zprovoznění služby mobilní rozhlas:

SMS

mobil:

/

e-mail (nehodící se škrtněte)

……………………………………..

e-mail: ……………………………………..

