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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v dnešním krátkém úvodním slovu, Vám chci poděkovat za podporu ve volbách do
obecního zastupitelstva. Společně s novými zastupiteli naší obce uděláme vše,
abychom Vás nezklamali a dál naši obec rozvíjeli k lepšímu. Samozřejmě k tomu
budeme potřebovat vás občany, vaši nezbytnou podporu, občasnou kritiku a budeme
rádi i za malou pochvalu.
Za nedlouho nastane období vánočních svátků, a to je doba, kdy bychom měli
zapomenout na běžné problémy a užívat si vánoční atmosféru plnými doušky. Rodinná
setkání, smích, vánoční cukroví a samozřejmě vánoční pohádky či svařák. To vše nás
během Vánoc provází. Ráda bych Vám jménem obecního úřadu, jménem celého
zastupitelstva, a také jménem svým popřála krásné a klidné prožití těchto vánočních
svátků a s tím spojené úspěšné vykročení do nového roku 2019.
Mikáčová Jaroslava, starostka obce

Zastupitelé obce Strachotín
Jaroslava Mikáčová, starostka obce
Jarmila Gutmanová, místostarostka obce
Danuše Benešovská, předseda finančního výboru
Jan Přibyl, předseda kontrolního výboru
Ing. Helena Gutmanová
Radka Vyskočilová
Miroslav Řehák
Rostislav Nováček
Jiří Mader
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Vážení přátelé,
Letošní rok byl všelijaký, jen ne standartní – co se týče průběhu počasí. Přesto si
myslíme, že jsme si s ním ve vinohradě i sklepě poradili dobře, a rádi bychom Vás
pozvali na ochutnání a zhodnocení výsledku naší práce.
Kdy? 27. prosince na 16. ročníku Svěcení mladých vín.
V 18 hodin proběhne slavnostní posvěcení vín v kostele panem farářem, a od 19 hodin
budeme pokračovat v sále obecního úřadu ochutnávkou vzorků. K poslechu bude hrát
cimbálová muzika, občerstvení je zajištěno.
Prosíme všechny vinaře i malovinaře o poskytnutí svých
vzorků vín (v lahvi 0,75l), nebojte se vzít i vína, která jsou
ještě na jemných kalech. Čím pestřejší bude nabídka, tím lepší
může být diskuze nad letošním ročníkem.
Přijďte se pobavit a zpříjemnit si vánoční dobu, vezměte
s sebou i své přátele a známé.
Vinaři Strachotín
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Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že jsou v odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz nahrané EKO
body za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů, a především za snižování
produkce odpadů. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se
předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady.
Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda u nich
máte správně vyplněný čas na stanovišti. Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na víkendy, je
dobré uvést čas 0,5 na stanovišti a u osob s trvalým pobytem, které se na stanovišti fyzicky
nezdržují, je dobré uvést čas 0. Díky tomu se budou získané body a obsloužený objem všech
nádob a pytlů dělit správně.
Také se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm všech pět způsobů, jakými v dané
domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi
obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu.
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí
přihlašovacích údajů, které jste si zadávali při prvním přihlášení. Vaše hesla je možné při ztrátě
dohledat.
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím chatovacího okna
na www.mojeodpadky.cz nebo na e-maily kolektiv@mojeodpadky.cz
Můžete se také obrátit na vedení obce, rádi vám pomohou a poradí.
S pozdravem,
Tým MOJE ODPADKY
ISNO IT s.r.o. Uherčice

