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Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem, kteří se na úspěších obce jakkoli podílíte: ve spolcích, v zastupitelstvu,
komisích nebo výborech. Také děkuji zaměstnancům obce, kteří zvládají plnění úkolů, přestože jich
přibývá a jsou složitější. Děkuji podnikatelům, živnostníkům a všem sponzorům za spolupráci s
obcí. Poděkování patří i všem Vám, kteří pracujete na rozkvětu obce, jste všímaví, spolupracujte a
snažíte se být obci užiteční. Na všech úrovních a rozličnými aktivitami děláte obec Strachotín
zajímavou a atraktivní. Špatně parkujícím, spalovačům čehokoli, zakladatelům černých skládek i
vandalům děkovat nelze, tak je jen žádám – zamyslete se, pokud můžete!
Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné prožití Vánočních svátků, a především přeji nám všem pevné zdraví,
štěstí a splnění všech přání.
Zdravým přeji, aby jim tělo i mysl dlouho sloužily, nemocným přeji,
aby se brzo vyléčili.
Ing. Gutmanová Helena
starostka obce

Z činnosti obecního úřadu Strachotín za rok 2017:
-

Tisk propagačních letáků obce
Oprava výtluků na ul. Osvobození, umístění sloupků s řetízky k zamezení
parkování na trávě
Výměna počítačů s přechodem na nový Windows s přeinstalací programů
Výměna podlahové krytiny v zasedací místnosti
Opravy v Mateřské škole Strachotín (podhledy střechy, schody, studna, připojení
na kanalizaci)
Doplnění prvků na dětské hřiště u Domu služeb a posilovacích strojů na hřiště
Malý písečňák – oprava cesty včetně odvodnění
Dokončení rozšíření hasičské zbrojnice (podána žádost o kolaudaci)
Oprava cesty u rybníka směrem ke kadeřnictví
Dopravní značení
Chodník na hřbitově – 1. etapa
Bylo započato s novým územním plánem obce
Položení lávky u čističky odpadních vod– Sajlovky
Prosklená vitrína u obchodu
Instalace malované mapy u obchodu
Zajištění povolení a dotace na akci „Úprava silničního odvodňovacího žlabu na
konci ul. Pouzdřanské – horní část“
Zajištění voleb do PS PČR, aj.

Plánované činnosti obecního úřadu na 1. Q 2018:
-

Zajištění voleb prezidenta ČR
Zpracování projektu na opravy chodníků kolem hlavní silnice (ul. Osvobození a
ul. Pouzdřanská) a zpracování podkladů k žádosti na tuto akci
Pokračování v akci „Úprava silničního odvodňovacího žlabu na konci ul.
Pouzdřanské – horní část“, aj.

Proběhlé akce roku 2017:
-

Tříkrálová sbírka
Obecní RETRO PLES
Dětský maškarní ples
Velikonoční diskotéka
Posezení s harmonikou + Rozmarýnek z Pohořelic
Návštěva divadla v Boleradicích – představení „Kříž u potoka“
Dosadba „Aleje života“
IV. Ročník Výstavy vín (košt)
Den matek
3. Otevřené sklepy
Koncert u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje v kostele ve Strachotíně
Tradiční hody
Mezinárodní šampionát v chytání kaprů Stairs 2 Hell 2017 (J. Wágner)
Vystoupení kouzelníka KATONAS
4. ročník „Za Burčákem do Strachotína“
Zájezd do termálních lázní v Laa v Rakousku
Návštěva divadla v Boleradicích – představení „Jezinky a bezinky“
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Nová podlaha
v zasedací místnosti

Práce bobra u Sajlovky

Komise pro seniory
Každé roční období má svoje kouzlo.
„Jarní“ probouzení a nové životy, dlouhé
„letní“ dny plné práce na polích a zahradách
ale i dovolených a odpočinku, „podzimní“
paleta zářivých barev a radost z mladého

vína, „zimní“ těšení se na Vánoce a příprava na
nadcházející nový rok. Tato období se
pravidelně a neustále střídají. Čím je náš život
delší, tím se nám však zdají kratší. Užívejme
a prožívejme je tedy naplno a s lidmi, se kterými
je nám hezky.
I my jsme se snažili několika kulturními akcemi zpříjemnit našim občanům alespoň pár dnů.
Těší nás jejich účast a společně prožité chvíle. Pohoda, spokojenost a úsměv na tváři jsou tou
nejkrásnější odměnou.
Dovolte mi tedy, abych za Komisi pro seniory popřála nejen seniorům, ale i všem občanům
Strachotína pevné zdraví, a právě tu pohodu, spokojenost a úsměv na tváří do blížících se
svátků vánočních i do celého nového roku 2018.

Danuše Knápková
Za Komisi pro seniory

Ohlédnutí za rokem 2017 – Myslivecký spolek
V letošním roce rozšířili řady Mysliveckého spolku ve Strachotíně
noví členové, dosavadní adepti p. Marcela Přikrylová a p. Jiří
Pospíchal ml. Do cechu jsou po
profesionálním
vzdělávání
přijímáni slavnostním aktem
pasování.
Členové spolku ani letos
nezaháleli. V jarních měsících
pomáhali s úklidem odpadu
při akci Povodí Moravy a.s.,
vysadili stromky v areálu skladu krmiva, pomáhali při hlídání vinic
proti
nezvaným hostům – špačkům. Během léta jako správní hospodáři
zajistili krmivo pro uvěř, které bude potřebné v zimních měsících k přikrmování.
Bohužel myslivci samotní zatím neovlivní
pěstování monokulturních plodin jako je
kukuřice a řepka, nezabrání v používání
velkého množství chemických postřiků, což
velmi negativně ovlivňuje zdraví a stav naší
drobné zvěře i
srnčího.
Již
druhým rokem
jsme vypustili do
volné přírody bažantí slepičky s nadějí ozdravení a zvýšení
jejich počtu. Z důvodu nízkého stavu zvěře jsou
vyplánovány pouze dva hony, a to 16. prosince se
zaměřením na škodící zvěř myslivosti – lišku obecnou.
V České republice se objevil africký mor
prasat. Nakažlivá choroba, kterou
přenášejí volně žijící zvířata, se to
země dostala nejspíš od divokého
prasete, které přešlo přes hranice.
Z důvodu absence zvěře černé v naší honitbě jsme nemuseli
přijímat žádné opatření.
V letošním roce oslavili naši členové životní výročí, a to 70. let pan
Zdeněk Kolegar a pan Lubomír Zdražil, 65. let pan Ladislav Kolegar
a pan Zdeněk Chaloupka. Přejeme jim všechno nejlepší pevné zdraví a
mnoho loveckých úspěchů.
Přejeme jim všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho loveckých úspěchů.
Blíží se vánoční svátky, a tak bychom chtěli popřát za MS Strachotín našim spoluobčanům
krásné a klidné prožití svátků Vánočních a všechno nejlepší v Novém roce 2018.
Marcela Přikrylová, Jarmila Gutmanová

Strachotínští zpěváčci
Dovolte nám představit dobrovolný, nejen pěvecký, kroužek dětí a mládeže, který vznikl před
dvěma lety v naší obci.
Skupinka strachotínských dětí se sešla, aby zazpívala a potěšila tak všechny přítomné při
rozsvěcování vánočního stromu. Poprvé takto vystoupily už v roce 2015.
A než se rok s rokem sešel, byl tu opět adventní čas a s ním tradiční rozsvěcování vánočního
stromu. Děti se moc těšily a chtěly připravit
něco „nového“. A tak vzniklo pásmo
tradičních vánočních koled, moderních
písniček a humorného vyprávění.
Protože přípravy na vystoupení byly dlouhé,
z dětí se stala bezva parta a nás napadlo, že by
byla velká škoda písničky zazpívat jen jednou.
Oslovili
jsme
Domov
pro
seniory
v Hustopečích a předvedli své vystoupení na
jejich vánočním večírku. Zážitek to byl velice dojemný, jak pro seniory, tak pro naše děti.
Starostka obce nás pozvala na slavnostní křest knihy o Strachotíně, kde děti opět předvedly své
vystoupení a přispěly tak k příjemné atmosféře celého křtu.
A už tu bylo jaro a s ním dětmi
milovaný svátek Den matek. Děti
chtěly své maminky potěšit a ukázat
jim, čeho všeho jsou schopné. Že i
když občas trochu zazlobí nebo
neposlechnou, milují své maminky
z celého srdce. A tak se poctivě
trénovalo více jak dva měsíce. A
výsledek stál za to! Děti zazpívaly
lidové i moderní písničky o
maminkách. Některá z nich si
vystřihla svá první velká sóla, a že se
jim podařila! Naše slečny (Jůlinka
Valová, Deniska Malhocká, Valerie
Svobodová, Nela Pekaříková, Nikolka
Tarabová)
si
připravily
živé
kankánové vystoupení, při kterém to
v sále jen dunělo. Závěrem se sálem
rozezněly tóny České besedy a na
parketu rozjeli své první taneční
vystoupení čtyři páry šikovných dětí
(Lukáš Sasínek a Klárka Vyskočilová, Vašík Bzenecký a Amálka Pekaříková, Kuba Páv a
Kačka Pelcová, Peťa Ryšánek a Natálka Gajdošová). Na konci vystoupení se sálem rozburácel
obrovský potlesk a dětem se v očích rozzářily jiskřičky radosti.
V červnu jsme byli pozvaní do Dolních Věstonic, kde jsme měli možnost zazpívat v kostele sv.
Michaela archanděla při celorepublikové akci zvané „Noc kostelů“.
V červenci jsme si vystoupení zopakovali v našem kostele sv. Oldřicha a Metoděje, kde se
uspořádal „Cyrilometodějský koncert“. Nechyběly varhanní skladby a hra na flétnu.

Letos pro vás opět připravujeme pásmo krásného
vystoupení, které představíme při rozsvěcování
vánočního stromu.
Tímto
bychom
vás
jménem
všech
účinkujících
chtěli pozvat na letošní rozsvěcování vánočního
stromu, které se bude konat dne 3.12.2017 v 17.00
hodin. Těšíme se na vás!
A pokud ještě někdo z dětí váhá se k nám přidat,
ať se přijde za námi podívat. Zkoušíme každé pondělí od 17:00hod.
Bohunka Sasínková, Radka Vyskočilová

SOKOL STRACHOTÍN
Začátkem listopadu skončila podzimní část soutěžní ročníku 2017-18. Podzimu
ovšem předcházela jarní část minulého ročníku. Tam se naši kluci ukázali ve skvělém světle a
po dechberoucím finiši vyhráli svou skupinu III. třídy a postoupili do okresního přeboru.
Nejlepšími střelci našeho mužstva byli Martin Šopf s 22 a Jiří Langer s 20 brankami v
soupeřově síti. Vítězství v soutěži je samozřejmě dílem celého mužstva. Ve všech 26 zápasech
nastoupili ale jen tři vytrvalci: Michael Mikáč (2366 minut na place), František Bednařík (2096)
a Martin Šopf (2050). Osu mužstva kromě tří jmenovaných tvořili a nastřádali víc než 1000
minut: Miroslav Hutr (1182), Karel Kilián (1227), Martin Kilián (1003), Jiří Langer (1358),
Jiří Mader (1813), Tomáš Maděra (1849), Petr Podbřecký (1421), David Šedivý (1402) a Jakub
Šopf (1222).
Tabulka III. třídy na konci ročníku 2016/17
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Strachotín
Šitbořice
Ivaň
Popice
Vrbice
Bořetice
Kobylí
Boleradice
Vranovice
Horní Věstonice
Nosislav
V.Pavlovice B/Starovičky
Velké Hostěrádky
Klobouky

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
18
18
15
14
11
10
10
10
10
9
9
7
4
3

0
4
3
4
3
10
6
6
5
4
6
6
5
4
2

4
5
7
9
5
10
10
11
12
11
11
14
18
21

Skóre
72:27
80:21
62:34
62:35
48:38
40:44
39:38
33:41
41:60
45:54
41:53
31:42
22:64
34:99

Body
58
57
49
45
43
36
36
35
34
33
33
26
16
11

V našem svatostánku zavládlo po postupu nadšení z úspěchu a spřádali jsme smělé plány,
jak se v okresu předvedeme. Samozřejmě bylo slyšet i obavy, že na soutěž nebudeme mít.
Výsledky v podzimní části bohužel těmto obavám daly částečně za pravdu. Herně jsme až na
pár zápasů nepropadali, ale jen jedna výhra nad Podivínem a čtyři remízy nestačí na víc než na
poslední místo. Za nejvytrvalejší tahouny mužstva lze označit kapitána Michala Mikáče s 1266
odehranými minutami, Františka Bednaříka s 1186 a Miroslava Hutra s 1184 minutami na
palce. Střelcem podzimu za náš mančaft je Martin Šopf s 6 góly. Následuje Michael Mikáč s 5,
Jiří Langer, Robert Stehlík a Zdeněk Svoboda se 3 zářezy na pažbě. Mužstvo je i nadále vedeno
Josefem Brymem (vedoucí mužstva), Liborem Knápkem (trenér), Jaroslavem Stehlíkem a
Robertem Stehlíkem (asistenti trenéra).
Tabulka okresního přeboru po podzimní části ročníku 2017/18
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Přibice
Moravská Nová Ves
Březí
Lednice B
Podivín
Kostice
Tvrdonice
Velké Němčice
Šitbořice
Hlohovec
Moravský Žižkov
Hrušky
Hustopeče
Strachotín

Záp.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
10
9
9
8
8
7
6
6
5
3
4
3
3
1

0
0
2
2
2
2
1
3
2
3
5
2
2
2
4

4
3
3
4
4
6
5
6
6
6
8
9
9
9

Skóre
31:15
32:17
26:22
33:21
30:19
29:25
25:22
30:24
26:30
16:21
20:40
21:31
14:31
22:37

Body
30
29
29
26
26
22
21
20
18
14
14
11
11
7

Kromě fotbalu se v létě Sokol
společně s obcí postaral o pořádání
tradičních krojovaných hodů.

Účast byla opětovně rekordní a znalci lidových
tradic si jistě přišli na své.

Po skončení sezóny, v sobotu 18. 11. Sokol pořádal zájezd na ligový zápas Slovácko
– Plzeň. Jednalo se o silný zážitek, kde si malí i velcí přišli po všech stránkách na své. Výsledek
nebyl důležitý, ale Viktorka potvrdila svoji současnou suverenitu v naší nejvyšší soutěži.

Sokol Strachotín
na ligovém zápasu
Slovácko - Plzeň

Nyní je na vedení klubu, trenérech a na hráčích, aby pro jarní část našli recept, jak
v soutěži hrát důstojnější roli. Bude to těžké, ale naděje umírá až naposledy.
Všem hráčům a fandům přejeme příjemné prožití nadcházejících svátků a
v novém roce pevné zdraví.
Autor článku: Zdeněk Pospíchal, jednatel Sokolu, fotografie: Libor Knápek, prezident Sokolu

********************************************************
Hasiči Strachotín
V září rozšířily kroužek mladých hasičů nové posily, které se ihned zapojily do náročných
příprav na první závody letošní sezóny – hru Plamen, která se konala ve Tvrdonicích.
Jednalo se štafetu požárních dvojic a o závod požárnické všestrannosti (ZPV), ve kterém
musejí být děti schopny orientovat se pomocí mapy, určit topografické a grafické značky,
přelézt několik metrů dlouhé lano, nastřílet ze vzduchovky, navázat dané uzly dle
obrázků, předvést základy první pomoci a znalosti z požární ochrany, a to vše v co
nejkratším čase. Strachotínští mladí hasiči dokázali, že u
příprav opravdu nezaháleli.
Mladší družstvo získalo 1. místo ve štafetě
dvojic a 1. místo v ZPV, celkově jsou po tomto
podzimním kole na 1. místě. Starší družstvo
obsadilo 4. místo ve štafetě požárních dvojic
a 1. místo v ZPV, celkově jsou po tomto
podzimním kole na 2. místě. Na jaře čeká
mladé hasiče druhé kolo hry Plamen, ve kterém
se rozhodne o vítězích.

V listopadu také odstartoval v Drnovicích (okres Vyškov) další ročník pěti kolové Uzlové
Open ligy. Starší družstvo SDH Strachotín vyrazilo obhajovat své prvenství z loňské
sezóny a podařilo se! V
konkurenci 48 družstev získali 1.
místo. Další kolo je čeká na konci
listopadu v Hrušovanech u Brna.
Mladí hasiči se kromě závodů
účastní i nejrůznějších akcí.
Podzim byl akcemi doslova
nabitý. Děti mají za sebou exkurzi
Dalešické přehrady, floristickou
výstavu v Lednici, podzimní
tvoření z dýní, výrobu lucerniček,

Halloweenský rej a čeká je
ještě spousta dalších akcí,
např. beseda o USA, Čertovské
žertování
či
hodnocení
vánočně vyzdobených domů.
Vánočně vyzdobené domy
bude komise mladých hasičů
hodnotit ve čtvrtek 14.12.2017.

Vinařský spolek
Jaký byl rok 2017 pro vinaře?
Pokud bychom tuto otázku brali z pohledu vinařů-vinohradníků, tak by se dal rok 2017
hodnotit vcelku pozitivně. Jarní mrazíky, které v některých oblastech nadělaly větší škody,
Strachotín zasáhly spíš okrajově. Letní sucho a extrémní teploty vzrostlé révě tolik neškodí,
vždyť její kořeny mohou být i několik desítek metrů hluboko. Snad jen to září bylo na náš vkus
trochu deštivější – se sběrem se muselo pospíšit, jinak mohla hrozit šedá plíseň.
Na konci tohoto článku vás pozveme na výsledky
našeho snažení, kde budete moct ochutnat a zhodnotit
mladá vína ročníku 2017.
A jaký byl rok 2017 pro Vinařský spolek Strachotín?
V jarních měsících probíhaly přípravy na již
tradiční výstavu vín. Je ze všech akcí, které pořádáme, asi
organizačně nejnáročnější. Proto se začíná pracovat již
několik týdnů předem. Samotná výstava se zdařila.
Strachotínská vína se v konkurenci neztratila a odnesla si
mnoho diplomů. Letos bylo k ochutnání 301 vzorků, z toho
úctyhodných 99 pocházelo od místních vinařů.
Červnové
otevřené
sklepy
zaznamenaly vyšší návštěvnost než
v loňském roce. Je to dobrá známka toho,
že se lidem akce líbí a jezdí opakovaně.
„Za burčákem do Strachotína“ lidé přišli
v září již počtvrté. I přes mírnou nepřízeň
počasí bylo účastníků poměrně dost. Dalo
se to odvodit i z toho, že již dlouho před
konáním byly beznadějně obsazené
všechny
ubytovací
kapacity
ve
Strachotíně.
Obecně se vinaři musí stále více potýkat s administrativou, úřady, změnami v zákonech
a nakonec i s EET (což někdy může být ve sklepích bez internetu trochu problém). Se vším se
ale vyrovnáváme se ctí. Dokazuje to i výborný výsledek kontroly potravinářské inspekce, která
nás navštívila během konání jedné z akcí.
Na závěr bychom vás rádi srdečně pozvali na „Svěcení mladých vín“. 27. prosince
v 18. hodin, budou vína v kostele sv. Oldřicha a Metoději při mši slavnostně posvěcena panem
farářem a poté začne (asi od 19.00 hod) ochutnávka vín v sále obecního úřadu za příjemného
poslechu cimbálové muziky.
Vinařský spolek Strachotín přeje všem spoluobčanům i přátelům
krásný adventní čas a příjemné prožití vánočních svátků.

Občanská kronika:

Jubilea:

Zemřeli:

Vozděková Štěpánka
Hudečková Ludmila
Benešovská Vlasta
Krejčí Blažena
Friebová Jiřina
Ondryášová Ludmila
Chaloupková Marie
Křiváková Růžena
Tesař Vladimír
Bedřichová Ludmila
Matýšková Anna
Burešová Zdeňka
Bureš Václav

94
93
92
92
91
89
89
88
88
87
85
85
85

Karas Jan
Štikarová Libuše
Strouhal Jiří
Friebová Marie
Báborská Marie
Drápela Richard
Křivánková Ludmila
Pajer Jaroslav
Bedřich Alois
Mašín Josef

Narodili se: 4 děti

Četnost křestních jmen:

Četnost příjmení:

Marie
Josef
Jiří
František
Jana
Ludmila
Jan
Petr
Zdeněk
Jaroslav
Pavel
Vladimír
Lenka
Martin
Miroslav
Zdeňka
Jaroslava
Marek
Tomáš
Anna
Hana

Stehlík, Stehlíková

30

Knápek, Knápková

15

Matýšek, Matýšková

12

Dobrovolný, Dobrovolná

11

Chaloupka, Chaloupková

11

Brzobohatý, Brzobohatá

10

Gutman, Gutmanová

10

Křivánek, Křivánková

10

29
23
22
19
19
18
17
17
17
16
16
14
12
12
12
12
11
11
11
10
10

Benešovský, Benešovská

9

Počet obyvatel:
Muži: 392 (věkový průměr 48,6 let)
Ženy: 395 (věkový průměr 50,3 let)
Celkem: 787 obyvatel

První ohlédnutí za výsledky voleb do zastupitelstva naší obce 2014
V příštím roce 2018 nás opět čekají volby do místních zastupitelstev, tak bychom si mohli
připomenout, co vše slibovaly a plánovaly jednotlivé kandidující strany v naší obci.
Samozřejmě můžete již sami posoudit práci a činnost jednotlivých zastupitelů, co se jim
povedlo a co ne. U každé volební strany je uveden lídr, který byl na první pozici
kandidátní listiny. Podklady jsou získány z agitačního předvolebního materiálu.
Vylosované číslo 1: KDU – ČSL: lídr volební strany p. Bohatý Bohumil
-rozpočet obce je všech občanů a mají právo rozhodovat jak s těmito prostředky hospodařit
-dokončení kanalizace
-zpracovat projekt a požádat o dotaci na protipovodňové opatření
-dokončit opravu OÚ, Dům služeb a jiné akce
-zamezit zadlužení obce
Vylosované číslo 2: Nezávislí 2014: lídr volební strany p. Řehák Josef
- výstavba domova důchodců
-zrušení zákazu vjezdu na cestě od Vinopy
-čerpání dotací na vybudování biokoridorů, poldrů, protipovodňových opatření
-dostavba inženýrských sítí a rekonstrukce veřejného prostranství
- podpora sportu, kultury, občanských sdružení
-zajistit jasná pravidla pro organizování výběru veřejných zakázek
-revize územního plánu
-obnovit aktivní činnost komisí při OÚ,
-propagace naší obce, zajistit ucelenou nabídku služeb pro turisty
-dohlížení na rozpočtovou kázeň obecní pokladny, výdaje zajistit i z dotačních titulů
Vylosované číslo 3: Sokol Strachotín: lídr volební strany p. Knápek Libor
- hájit zájmy občanů
-šťastný život dětí
-pokračování v rozvoji a udržení sportovních a kulturních aktivit v obci
Vylosované číslo 4: Strachotín 21–změny pokračují: lídr vol. strany p. Minařík Miloslav
-vybudování protipovodňových zařízení
-dokončení kanalizace, úprava komunikací
-rekonstrukce obecní hasičské zbrojnice
-za pomoci dotačního titulu výstavba Domova seniorů
-rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu, výstavba 25m venkovního bazénu se zázemím
-kompletní inventarizace pozemků obce
-úprava hřbitova, zřízení urnového háje, oprava kapličky Božích muk u letiště
-dokončení rekonstrukce obecního úřadu
-přístavba budovy MŠ, finančně zajistit z dotací státu, zajištění kvalifikované výuky v MŠ
-pasportizace dopravního značení v obci

-dokončený výstavby vodovodu na ulici Sklepní
-odpovědnost každého zastupitele obce za nějakou oblast činnosti obce
Vylosované číslo 5: KSČM: lídr volební strany p. Stehlík František ml.
-dokončení kanalizace a úprav obecního domu
-úpravy obce – komunikace a chodníky
-hospodaření obce dát pod veřejnou kontrolu
-provést změnu v zastupování v DSO
-podporovat kulturní činnost v obci a získávání garantů pro pořádání akcí
-ve sportovní činnosti podporovat zvláště činnost s mládeží
-podporovat drobné podnikání
-pozornost věnovat seminářům a účastnit se besed k životu v obci a práci zastupitelstva
-zlepšit komunikaci mezi obcí a občany
-přehodnotit stav dopravních značek v obci jejich instalaci minimalizovat a maximalizovat
vyhlášky o provozu na komunikacích v obci
-zpracovat výhled kapacity pro MŠ, aby bylo možnou kapacitou uspokojit mladé rodiny
v dalších letech
Vylosované číslo 6: ČSSD: lídr volební strany p. Bc. Lucie Danihelová DiS.
-dokončení úprav obecního úřadu
-vybudování domova pro seniory a volnočasového areálu u hřiště
-vybudování centrálně-rekreačního prostoru na ul. Sklepní,
-dobudování klidové, naučné a odpočinkové zóny Bobří stezka
-dokončení protipovodňového opatření
-větší bezpečnost v obci – zavedení kamerového systému na problematická místa
-rozšíření parkovacích ploch
-zvelebení hřbitova - hřbitovní zeď, kaplička, přestavba márnice na kolumbárium, centrální
chodník
-výsadba biokoridorů a zeleně
-opravy komunikací a chodníků
-pokračování ve vydávání informačního listu, zpravodaje a kalendáře
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracovala: Jarmila Gutmanová

Současné složení zastupitelstva obce:
Starostka: Ing. Helena Gutmanová
Místostarostka: Jaroslava Mikáčová
Zastupitelé: Bohumil Bohatý, Danuše Benešovská, Mgr. Danuše Knápková, Ivan Murín, Josef
Řehák, Ing. Drahomíra Seidlová, Zdeňka Staňková, František Stehlík, Petra Šopfová.

Čistírna odpadních vod není skládka!!!
V minulých dnech byla provedena namátková kontrola /formou kamerové sondy/ připojení
jednotlivých nemovitostí a průchodnosti kanalizačního potrubí v některých úsecích sítě.
Výsledek byl alarmující. Kanalizační potrubí bylo z velké části neprůchodné z důvodu nánosu
pevným tukovým kalem. Z tohoto důvodu proběhne v co nejkratším termínu čištění stok.
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 sběrného dvoru, a nebo je odvážejí specializované firmy k dalšímu využití.

Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí, kteří se zatím doposud nepřipojili
ke kanalizační síti v obci, aby tak učinili co nejdříve. Seznam nezrealizovaných
jednotlivých přípojek bude předán na odbor životního prostředí při Městském
úřadě Hustopeče, který je oprávněn provádět kontrolu nakládání s odpady.
Včasným připojením předejdete zbytečným problémům a možným sankcím.
Za DSO ČOV Strachotín-Popice
Gutmanová Jarmila

Informace o vývozu kontejnerů s odpadem ze sběrného dvora ve Strachotíně:
Suť

Železo

Bioodpad

Ostatní

Celkem:

2016

Objemný
odpad
35

12

6

4

26

83

2017

35-

25

7

5

22

94

Rok

k 24.11.2017

Vážení občané,
blíží se konec dalšího „ISNO“ roku (termín k 31. 12. 2017). Proto si vás dovolujeme touto
formou požádat o provedení „inventury“ (a případného doplnění e-mailové adresy) Vašeho
odpadového účtu (stanoviště) na stránkách www.mojeodpadky.cz. Pro správný výpočet slevy
je důležité, aby počty výsypů a počty zúčastněných osob v systému odpovídaly skutečnosti na
Vašem stanovišti. Zjistíte-li nesoulad v počtu provedených výsypů u jednotlivých vyvážených
komodit, obraťte se prosím na Vaši ISNO poradkyni Lucii Rážovou, STKO spol. s r. o., tel.
kontakt 736 516 020 a ta s Vámi provede kontrolu ISNO účtu. Rovněž si Vás dovolujeme
požádat o kontrolu a případnou úpravu osob, které se na daném stanovišti podílí na systému.
Také upozorňujeme na skutečnost, že osoba, která není evidována na řádně vyplněném
stanovišti (potvrzená inventura + vyplněný registrační formulář) nemá nárok na výpočet
slevy za třídění odpadu. Je důležité, aby se stav Vašeho účtu udržoval stále aktuální, abychom
se vyhnuli případným nesouladům se skutečností a následným reklamacím. Období reklamací
je dáno platnou Vyhláškou Obce. Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na třídění odpadů
touto cestou poděkovali a vyjádřili přání do dalšího „ISNO“ roku, aby se naše ISNO rodina
rozrostla o další účastníky. Děkujeme.
Lucie Rážová
STKO, spol. s r.o.
isno@stko.cz
mobil: +420 736 516 020

********************************************************
K čemu slouží torza stromů?
Městské služby Hustopeče v rámci péče o městskou zeleň pravidelně kácí suché stromy,
které mohou být svému okolí nebezpečné. I suché stromy však plní některé ekologické
funkce – mimo jiné jsou sídlem hmyzu, jehož larvy se živý odumřelým dřevem. Přitom
se může jednat i o vzácné druhy, například brouků vázaných na rozkládající se dřevo je
ohroženo vyhynutím až 40% druhů.
V současné krajině chybí osluněné suché anebo prosychající stromy, které hmyz s oblibou
vyhledává. Stromy v lesích jsou kvůli souvislému porostu zastíněné. I suché stromy
rostoucí na různých mezích nebo opuštěných zahradách mají kmeny zastíněné okolo
rostoucím náletem keřů. Osluněné stromy tak často rostou jen v parcích, alejích podél
cest anebo na hrázích rybníků. Na těchto místech jsou však suché, většinou však teprve
prosychající, stromy odstraňovány buď z bezpečnostních nebo estetických důvodů. Někde
však lze torza stromů ponechat – tam, kde nebudou působit příliš neesteticky, v případě
rozlomení nikoho neohrozí, a nebudou nadměrně ztěžovat údržbu pozemků.
Proto městské služby po dohodě s odborem životního prostředí ponechaly na některých
místech ve městě stojící kmeny suchých stromů. Podpořily tak ubývající druhy hmyzu, a
protože jsou hmyzí larvy na začátku potravního řetězce, podpoří současně i živočichy,
kteří se jimi živí. Jedná se hlavně o ptáky – strakapoudy, brhlíky nebo sýkorky.
Dodáváme, že se jedná o hmyz, který osídluje jen mrtvé a umírající stromy. Proto nejsou
zdravé stromy v okolí ohroženy.
Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

Informace obecního úřadu:
-

Upozorňujeme všechny občany obce na zákaz ukládání veškerého odpadu mezi
cestou ke sběrnému dvoru a plotem PPS AGRO a.s. Strachotín. Toto místo není
vyhrazeno jako skládka!!!

-

Oznamujeme občanům, že dle nového zákona o ochraně osobních údajů nemůže
obecní úřad bez písemného souhlasu občana přát k jubileu prostřednictvím
místního rozhlasu. Kdo bude mít o to zájem, musí dát k tomu obecnímu úřadu
písemný souhlas. Tento souhlas je nutný i pro zveřejnění jubileí a narozených dětí
do zpravodaje nebo infolistu obce.

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

-

Stolní kalendář na rok 2018 za 100,- Kč (od 4.12.2017)

-

Knihu o obci Strachotín za 470,- Kč

-

Hrníček Strachotín za 200,- Kč

Do konce roku se můžete těšit na tyto akce:
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