INFORMAČNÍ LIST
OBECNÍHO ÚŘADU VE STRACHOTÍNĚ Č. 1 / 2015
Úvodní slovo starostky
Milí spoluobčané,
rádi bychom vás prostřednictvím těchto stránek informovali a seznámili s aktuálním děním a
plánováním v naší obci. Teprve až na minulém zasedání ZO byla ustanovena Informační komise
s jasným cílem zvýšení úrovně informovanosti občanů, která doposud nebyla dle mých představ
a slibu voličům ve volebním programu.
Ve stejném termínu byla představena i nová kulturní komise, do které dlouhodobě chybělo to
nejdůležitější – členové. Přejme tedy tomuto převážně mladému kolektivu chuť do práce, skvělé
nápady a kreativitu. Neodpustím si však připomínku, že je nutná vzájemná spolupráce všech
komisí, sdružení, spolků a nás občanů, abychom vytvářeli hezké podmínky pro občanský život.
Nyní je pro nás nejdůležitějším cílem dokončení prací na kanalizaci, rekonstrukce komunikací a
vyřešení protipovodňových opatření tak, aby se minimalizovali následky přívalových dešťů a
neopakovala se situace ze září minulého roku.
Jsem si vědoma, že informace musí téct obousměrně, tedy i od občanů na obec. Vaše názory a
připomínky mají velkou hodnotu při rozhodování o budoucí podobě a aktivitách v obci. Již
v tomto informačním listu máte možnost vyplnit anketu, kterou můžeme považovat za malé
referendum. Jeho výsledek bude pro zastupitele významným podkladem pro další kroky v této
problematice.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem za pevné nervy, porozumění a trpělivost s překážkami a
zákazy, které jsou bohužel nedílnou součástí tak rozsáhlých staveb.
S přáním hezkých dnů
Ing. Gutmanová Helena
starostka obce Strachotín

Z činnosti obecního úřadu :
-

-

-

-

-

Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na zateplení budovy OÚ s firmou Stavika
s.r.o. Břeclav
v celkové ceně 5 469 367,20Kč. Je vyčištěný a zateplený půdní prostor,
vyměněna všechna okna za nová, stejně tak vstupní dveře a dveře do sálu, pokračuje se
v zateplování budovy. Předpokládaný termín ukončení prací je konec května 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo nabidku aukce „Úspora energiím“ , za účelem snížení nákladů
na energie obce. Elektřinu i plyn nám bude dodávat po vypovězení stávající smlouvy firma
Rightpower energi s.r.o. Ostrava – od 1.7.2015.
Byly zpracovány inventury a provedena uzávěrka roku 2014 .
Pan Rohrer zhotovil poklop na studni na ulici Pouzdřanské .
„Tamaryšek“ u fary je zařazen mezi památné stromy, jedná se o zhotovení podpěry.
Obec Strachotín se přihlásila do projektu Zdravý kraj vyhlášený JMK . V rámci toho
projektu jsme se zapojili do akce „Alej života“ - za každého nově narozeného občánka vysadí
obec nový strom.
Stavební úřad Hustopeče se vyjádřil k žádosti stavební uzávěry v „Písečňáku“ , na základě
které OZ schválilo , že nebude dávat v této lokalitě stavební uzávěru. Možnost výstavby zde
bude až po dokončení prací na odvodňovacím žlabu, které již započaly.
Prořez + postřik kaštanů , obec hledá vhodnou firmu, která tyto práce provede.
16.4.2015 si obec připomněla 70-té výročí osvobození obce Strachotín .
OZ schválilo žádost ZŠ Dolní Věstonice o příspěvek na děti ze Strachotína ve výši 18 368,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřilo pana Minaříka k dořešení věcí týkajících se zákazu hracích
automatů v obci Strachotín.
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Kanalizace v obci
Přes mnoho problémů, které doprovázejí výstavbu kanalizační sítě v naší obci, se posunujeme
blíže k cíli, odkanalizování a připojení na ČOV celé obce.
V posledních dnech pokračují stavební a zemní práce na kanalizačních stokách a přípojkách, na
vodovodu na ulici Sklepní , dále byla provedena přeložka vodovodního řádu na ulici Šakvické
“u hasičky“. Termín předání stavby je do konce května 2015. Následně budou pokračovat
stavební práce na opravě komunikací - vozovek, a to celoplošně v rozsahu dle rozhodnutí ZO o
finančním zajištění těchto prací.
Bohužel paralelně s blížícím se spuštěním všech větví stok musíme řešit i doplnění
technologického vystrojení čerpacích stanic a nedostatků z I. etapy výstavby.
Vzhledem k tomu, že se blíží termín předání díla a zhotovitel musí předat dle smlouvy stavební
plochu v původním stavu, žádáme občany, aby v případech, kdy tomu tak není, upozornili
starostku či zastupitele.

Dotační tituly v naší obci
Vyjádřeno jedním slovem – chudoba. Skoro s týdenní pravidelností přichází na obec nabídka na
čerpání různých dotačních titulů, fondů. Bohužel je využíváme minimálně, naše obec se tváří, že
žádnou pomoc nepotřebuje, vše zvládneme z vlastní pokladny.
V letošním roce bylo zatím zažádáno o následující dotační tituly :
- Z JMK 1 470 000,- Kč na úpravu odvodňovacího žlabu a dešťové kanalizace v Cihelně
/celkové náklady Kč 1 574 313.--, obec doplatí Kč 104 313.--/
- Hasiči – oprava a rekonstrukce budovy hasičky + vybavení v celkové výši 1 800 000,- Kč
- TJ Sokol – dotace na rekonstrukci kabin
- Pro naši knihovnu jsem získali dotaci ve výši 44 000,- Kč na technické a programové
vybavení
- Komise za životní prostředí – projekt Zdravý kraj – Kč 20 000,- Kč na pohyb a osvětu o
zdravé výživě pro občany
- Komise za životní prostředí – projekt Alej života – dotace na výsadbu stromů
- ve fázi rozpracovanosti je žádost o dotace na rozšíření a rekonstrukci MŠ
Dále byla zastupitelstvu obce předložena žádost o schválení dotačního titulu ze Státního fondu
životního prostředí na vybudování protipovodňového opatření s prvky biokoridoru, a to v 100%
krytí nákladů!!!, bohužel většina ze zastupitelů tuto možnost zamítla s tím, že se případná „velká
voda“ svede centrem obce přes ulici Příční, kde se provede rekonstrukce nynější kanalizace, do
koryta kanálu.
Jen pro informaci , titul byl vyhlášen začátkem měsíce února, informaci o podpoře a přípravě
projektu si projednali na ZO 3.3.2015 a 17.3.2015 zamítli, a to i přes odborné vysvětlení p. ing.
Nejezchlebou , o situaci a možných následcích v případě budoucích přívalových dešťů.
Taktéž zastupitelé neudělili svolení s vypracováním a podáním žádosti o čerpání z fondu
Sousedíme si, na kulturní, společenské a sportovní akce. Bylo možné dosáhnout výše částky
100 000,- Kč, s tím, že projekt byl vypracován zdarma a již konzultován s vyhlašovatelem.
Předložen 24.března 2015, s některými konzultován i dříve, nebyl ani projednán zastupitelstvem ,
odmítnutí podpory souhlasného stanoviska většinou vyjádřili emailem v prvním týdnu dubna
z několika důvodů - časová tíseň /termín přihlášky 19.dubna/, není potřebný pro naši obec,
dokonce je v rozporu s územním plánem obce, což už jsem tedy vůbec nepochopila.
Sledovat veškeré nabídky, vyhlášené dotační tituly a co nejrychleji reagovat, protože v mnoha
případech se jedná o velmi krátké časové rozmezí mezi vyhlášením a termínem přihlášky,
odsouhlasit záměr a vypracovat projekt, připravit dokumentaci dle požadavků vyhlašovatele.
Pokud tohle zvládají zastupitelé v jiných obcích a městech, věřím, že i u nás se to naučí a i naše
obec se zařadí mezi chytré obce, které financují rozvoj a vybavenost z dotačních titulů.
Jarmila Gutmanová
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Ochrana obce před přívalovou vodou
Tuto funkci by měla splňovat nově navržená stavba biokoridoru se suchým poldrem. Stavba
bude rozdělena na dvě části. V horní části bude stavba fungovat jako suchý poldr, který má plnit
funkci pro zadržení kulminační vlny. Ve spodní části bude proveden biokoridor, do kterého
bude možné přelití vody ze suchého poldru. Biokoridor dle územního plánu bude končit u
Saulokny , v biokoridoru bude provedena strouha, která odvede vodu až do vodního toku.
Stavba je navržena zčásti jako nový biokoridor, v jehož rámci bude provedena přeložka vodního
toku. Koryto vodního toku je navrženo tak, aby bylo schopné převést i stoletou vodu a to tak, aby
voda nebyla vedena přes intravián obce . Stávající vodní tok neurčitého profilu s velmi nízkým
běžným průtokem je na hranicích intraviánu sveden do dešťové kanalizační sítě a částečně také
vlivem jejího stavebně – technického stavu se tento fakt jeví jako nevyhovující. Při vyšších
průtocích (stačí při mírném dešti) dochází v jeho dolní části k vybřežování a v intravilánu obce
pak k zaplavování níže položených objektů, zejména sklepů. Navržený stav spočívá v přeložce
vodního toku, která bude provedena při realizaci výstavby nového biokoridoru. Navržená
přeložka tedy spočívá ve vybudování nového koryta o rozměrech cca 0,2m v patě a při
svahování 1:1,5 avšak s tím, že navržené koryto bude schopno převést přívalovou vodu hodnoty
až Q100. To znamená prohloubení koryta v příslušném sklonu, zajištění průtočného profilu tak,
aby Q100 byla bezpečně
převedena mimo intravilán
obce.
Z hydrotechnického
výpočtu bylo navrženo koryto
šířky (v patě) 7,0 m a hloubky
max. 1,60 m . Trasa koryta je
pak dána územním plánem
obce
a
ekonomickými
možnostmi tak, aby byla co
nejkratší a co nejefektivnější.

Ing. Milan Nejezchleba

Červeně označený navrhovaný stav
Žlutě označený současný stav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník:
Vážení občané, nabízíme Vám možnost vyjádřit se k řešení protipovodňových opatření v naší
obci. Obecní zastupitelstvo se rozhoduje mezi dvěma variantami, a Vy prosím označte
(kroužkem) tu variantu, kterou preferujete a myslíte si , že bude pro obec přínosem.
Vyplněný dotazník prosím vhazujte do označené schránky na poště nebo do poštovní schránky
OÚ , která je umístěna vedle vchodu do budovy OÚ.
Jsem pro :
a/ Vybudování protipovodňového opatření s prvky biokoridoru , které řeší svedení vody mimo
obec – červená barva v mapce. Lze čerpat dotace.
b/ Rekonstrukce dešťové kanalizace na ulici Příční, s vyústěním do záchytného kanálu u
Novomlýnské nádrže. Což znamená svedení veškeré dešťové vody centrem obce – žlutá
barva v mapce. Svépomocí z obecního rozpočtu.
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Pálení čarodějnic
Jako každoročně uvítáme příchod jara akcí Pálení čarodějnic.
Tentokrát se akce uskuteční na prostoru u fotbalového hřiště ve čtvrtek 30.dubna 2015. Malé i
velké čarodějnice a všemocní kouzelníci se začnou slétat v 18.00 hod.
Nejen pro malé je připraveno občerstvení v hospůdce v U Saxany přímo na hřišti. Všichni jsou
vítáni, čeká na vás spousta her a soutěží - Běh v sedmimílových botách, Hod ropuchou na cíl,
Čarodějnická honička, uvaříme si lektvary a budeme hledat zakopaný poklad. Svá těla
protáhneme při čarodějnické diskotéce a na závěr shlédneme kouzelný ohňostroj.
Buřty a pruty sebou!!

Den matek
Společně nejen s maminkami oslavíme v neděli 10. května 2015 Den matek.
V kulturním pásmu vystoupí děti z MŠ Strachotín, dětský taneční folklorní soubor z Popic a
zatančí nově vznikající skupina mladých dívek ze Strachotína. Oslava tohoto svátku se uskuteční
netradičně pod námětem „Když se maminka – babička vdávala, aneb Svatební den“.
Paní Tomková Hana, majitelka svatebního salonu, přiveze ukázku z kolekce svatebních šatů,
kosmetička nalíčí dobrovolnice z řad oslavenkyň do svatebního stylu. Ke zhlédnutí bude
doprovodná výstava svatebních fotek občanů Strachotína. Tímto vás prosíme o zapůjčení i vašich
fotografií z vašeho svatebního dne. Fotografie předávejte prosím p. Mikáčové Jaroslavě nebo
p. Maderové v místní knihovně.
Místo konání: společenský sál OÚ Strachotín
Začátek: v 15.00
Občerstvení zajištěno.
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