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DSO Strachotín-Popice
K datu 1. září 2015 byla předáno dílo - stavba II. etapy kanalizační sítě obcí Strachotín a Popice. Stavební
práce však ještě pokračují, dokončují se zjištěné nedostatky, které musejí být odstraněny do konce října.
Týká se to i prací spojených s uvedením stavební plochy-prostranství do původní stavu.
Návrhy smluv a potřebné informace pro vás, majitele nemovitostí, úřady ve Strachotíně i Popicích
rozeslaly poštou, další otázky a dotazy vám rádi zodpovíme v úředních hodinách na obou obcích.
Skutečnost, že obce mají ve svém vlastnictví čistírnu odpadních vod a mají tak kontrolu nad jejím
fungováním, by mělo být pozitivem, ale je nutné si uvědomit, že je nutné si vytvořit rezervní fond oprav a
údržby. Samotná čistička je v provozu bezmála 10 let, technologii je nutné doplnit o další části a zabezpečit
např. náhradní čerpadlo pro případ havárie- poruchy. Bohužel není stále také dořešen soudní spor se
společností MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.
Celkový rozbor, finanční zajištění a další informace ohledně kanalizační sítě publikujeme v příštím čísle
zpravodaje.

Akce Pohyb nám není cizí
Pohyb je jedním z rozhodujících faktorů, které mohou u člověka působit jako prevence obtíží v oblasti
zdravotní i prožitkové. Po pohybové zátěži se člověk cítí uvolněně, je výkonnější, vyrovnanější a snižuje se
jeho citlivost na každodenní stres.
Nyní mají občané možnost využít kondiční, relaxační a rehabilitační cvičení pod dohledem profesionální
lektorky, která poradí i ve výživě a stravování. Obeznámí cvičící s problematikou špatných pohybových
návyků a cvičení zaměří na psychickou i fyzickou relaxaci – uvolnění, které příznivě působí na odplavení
stresu, odstranění psychického napětí a neklidu, zvládání zátěžových situací, prevenci psychosomatických
onemocnění, zmírňování psychických potíží, překonání chronické bolesti.
Finanční prostředky na cvičení jsme získali z dotačního programu JMK Brno – Zdravý kraj, proto za
cvičení občané nebudou platit.
Úvodní přednáška a seznámení s akcí proběhla 26. srpna 2015, tématem byla problematika zdravé výživy.
Termíny pro první cvičení jsou v pondělí 12. října 2015 a středa 14. října 2015, začátek vždy v 19,00 hod.
v sále Obecního úřadu ve Strachotíně. Kromě dobré nálady vezměte s sebou, pokud vlastníte,
rehabilitační nafukovací míč.

Z činnosti obecního úřadu:
-i letos proběhlo na zasedání zastupitelstva ocenění děti za reprezentaci obce v různých odvětvích sportu a
aktivit. Dětem bylo předáno ocenění v podobě děkovného listu a malého dárku od obce.
-byl nainstalován kamerový systém na sběrném dvoře, Kč 140 000.- - uhrazeno z dotace
-z důvodu opakovaného vloupání na OÚ byl nainstalován zabezpečovací systém a zakoupen nový trezor
odpovídající legislativě

-dne 19. 6. 2015 přijeli zástupci z MŽP, seznámili se v terénu se situací po loňských povodních, byly jim
předloženy návrhy projektů na stabilizaci sesuvů svahů
-zastupitelstvo obce schválilo dle zákona 250/2000sb.v pl. znění, celoroční hospodaření obce Strachotín za
rok 20l4 včetně zprávy od auditora o výsledku přezkumu hospodaření obce
-obdrželi jsme dotace od JMK na investiční akci – Rekonstrukce hasičské zbrojnice, neinvestiční akci na
nákup nové výstroje a výzbroje pro hasiče, opravu požární techniky, dotace z projektu Zdravý
jihomoravský kraj – na cvičení pro občany
-obdrželi jsme finanční dar od p. Hanzalové ve výši Kč 31 000,- na škody po povodních minulého roku
-zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvy o dílo na celoplošnou pokládku a opravy vozovek na ulicích Nová,
Šakvická, Sklepní
-ZO schválilo zrušení článku č. 2 v OZV ze dne 6.6.2012 na výherní hrací automaty
-zastupitelstvo obce schválilo vklad majetku do společnosti VAK Břeclav a.s. formou nepeněžitého vkladu
–stavba Strachotín-inženýrské sítě vodovodu, dle kolaudačního souhlasu
-ZO neodsouhlasilo návrh prověření a kontroly prodeje pozemků
-byl odsouhlasen záměr p. Živného na stavbu sportovně-rekreačního areálu na pozemku v Pískovně

Kaštanová alej na ulici Sklepní
Protože nám záleží na zachování kaštanové aleje na ulici Sklepní, oslovili jsme již i odborníky se žádostí o
radu, zda je nutný postřik proti klíněnce, jak správně prořezávat a vůbec ošetřovat porost. Kromě rad jsme
dostali i pochvalu za přístup a zájem o zdraví této aleje. Postřik, který je vhodný a účinný v jarním období
jsme z důvodu stavebních prací na ulici Sklepní nestihli, budeme realizovat v příštím roce. Ale více dle
slov odborníka záleží na zničení a odstranění spadlého listí kaštanu, ve kterém si klíněnka „hoví“ do jara.
Prosíme tedy občan o pomoc v podzimních měsících s úklidem spadlého listí do kontejnerů, které budou
přistaveny dle domluvy v úsecích na ulici Sklepní. Termíny budou sděleny dodatečně.
Zároveň proběhne i revize stavu všech porostů v této lokalitě.

Otázka pro paní starostku
Mnoho z občanů se z jakéhokoliv důvodu neúčastní zasedání zastupitelstva obce a osobně zajít na obec
s otázkou - proč, z jakého důvodu, si nenajdete čas, ale přesto by rádi dostali odpověď na tu svoji otázku.
Forma diskuze na našich internetových stránkách nedopadla dobře, stálým tématem bylo houknutí
hasičského vozu při návratu úspěšných mladých hasičů ze soutěží, anebo mydlinková voda s azuritem
vytékající na veřejnou komunikaci. Navíc není internet dostupný všem občanům, proto volíme tento
způsob možnosti dotazovat se paní starostky formou dotazů vhozených do schránky OÚ. Nemusíte použít
žádný formulář, nejde o úřední korespondenci, pouze nadepište: Otázka pro paní starostku. Odpovědi dle
množství témat paní starostka zodpoví průběžně, a to buď v informačním listu, nebo je najdete na
stránkách příštího podzimního zpravodaje.
A hned první otázka zní: Když si paní starostko projděte obcí, chybí mnoho dopravního značení, některé
značky jsou již nečitelné, anebo nemají smysl v umístění. Co s tím??
Odpověď: Na tento stav dopravního značení jsem byla již upozorněna několikrát, doposud však probíhaly
stavební práce v rámci celé obce na kanalizaci a celoplošně se upravovaly některé vozovky, proto jsem
volila tuto situaci řešit až po termínu předání díla. V zastupitelstvu obce jsme již přijali rozhodnutí
navazující na projekt celoplošné úpravy dopravního značení a v nejbližší době bude ve spolupráci s MÚ
Hustopeče /dopravní/ realizován. Pro informaci občanů přikládám i původní návrh změn.

Informace COOP Mikulov – prodejna Strachotín
Od 1. října 2015 se změní otevírací doba v prodejně Strachotín následovně:
PO- PÁ
SO
NE

06.00 - 17.00
06.00 - 11.00
zavřeno

Na vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny.

" UKONČENÍ PRÁZDNIN"
Dne 29. 8. 2015 se konalo na fotbalovém hřišti Ukončení prázdnin.
Pro rodiče i děti byly připravené různé soutěže, jako například skákání v pytli, přelévání vody cedníkem,
koloběžkový slalom, nafukování balonků na čas, běh se zavázanými nohami, zkouška motoriky s
pingpongovým míčkem a mnohé další. Dětem se také věnovali fotbalisti, kteří připravili střílení míčem na
bránu. Myslivci nabídli dětem možnost střelby ze vzduchovky. Cílem byl buď číselný terč, nebo střelba na
cíl s vyobrazením zvěře. Zástupci Armády ČR umožnili dětem vyzkoušet si, jak těžká je výstroj vojáka a
zájemcům ukázali maskování obličeje pomocí barev. Hasiči nám dovezli ukázat záchranný člun, do
kterého se mohly děti posadit a vyfotit se. Také postavili trampolínu, která děti bavila asi nejvíce.
Dále nás navštívila malířka Renata Stopková, která dětem malovala na obličeje různé motivy zvířat a
kytiček. Proběhla lukostřelba na terče a 3D zvířata. Děti si mohly zajezdit na koních a na poníkovi kolem
hřiště.
Rovněž se uskutečnila soutěž o nejlepší buchtu od maminek a babiček. Celkově se hodnotilo 9 vzorků.
Vítězkou se stala paní Markéta Matýšková se svými kávovými řezy. Byla odměněna knižní kuchařkou.
Paní Kiliánová si pro největší mlsouny připravila cukrovou vatu. Po náročném dni nám naši hasiči
rozdělali oheň, abychom si mohli opéct špekáčky a nabrali sílu na diskotéku s DJ Martinem Kiliánem a DJ
Jiřím Maderem. Tímto jsme tento den zakončili.
Ještě jednou by celá Kulturní komise chtěla poděkovat našemu Sokolu, našim Hasičům, Myslivcům za
účast a pomoc při soutěžích. Ještě patří velké poděkování Vratislavu Tučkovi a Ivě Rathouské i její sestře
za zapůjčení koní a poníka. Dále děkujeme našim sponzorům, kteří nám darovali sladkosti a různé
odměny za soutěže. A těmi jsou Rybářská Bašta, Amako, Free star kemp, Strachotínská Bouda a restaurace
ISIS. Děkujeme všem, kteří s námi prožili tenhle krásný letní den, a v příštím roce se na vás opět těšíme.
Za kulturní komisi: Nikola Maderová
Informační list Obecního úřadu Strachotín je součástí informačního systému obce a není periodikem ve smyslu platného
zákona

