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Úvodní slovo starostky
Milí spoluobčané,
Tak rychle uběhlo volební období 2014 - 2018 a už zase tady máme nové
volby na další léta. Byly to dny někdy veselé, když se nám něco podařilo dokončit,
tak i smutné kdy nás opustil některý náš obyvatel, ale i z těch obyčejných dnů jsme
si vybrali to hezčí, co nás potěšilo.
Každé zastupitelstvo před námi vždy pro obec vykonalo něco, co bylo ke
zlepšení naší obce i když bylo mnoho problémů, někteří lidé s tím souhlasili, někteří
kritizovali a někteří nereagovali vůbec.
Taktéž to nynější zastupitelstvo to nemělo lehké. Když jsme v listopadu 2014
nastoupili, převzali jsme akce, které byly rozpracované a musely se dokončit. Jen si
vzpomeňte – dokončovala se druhá etapa splaškové kanalizace, kdy byla obec
rozkopána ze 2/3 a ještě po povodních ze září 2014. Na ul. Sklepní se ještě
s velkými problémy rozhodlo udělat ke sklepům vodovod. Nebyla to lehká doba.
Ale poprali jsme se s tím a dnes si málem někteří ani nevzpomenou, jak to vypadalo
a co jsme za to naše období udělali:
V roce 2015:
• Zateplení budovy obecního úřadu ……………………… 5 841 940,- Kč
• Statické zajištění budovy obecního úřadu ……………… 968 738,- Kč
• III. (poslední) splátka traktorku…………… ………….. 262 200,- Kč
• Dešťová kanalizace, odvod žlabu – pískovna …………. 1 733 568,- Kč
• Parkoviště kolem obecního úřadu … ………………….
703 062,- Kč
• Oprava komunikace ul. Nová ……… ……………….... 474 135,- Kč
• Oprava komunikace ul. Šakvická ……………………..
985 117,- Kč
• Oprava komunikace ul. Sklepní … …………………
734 071,- Kč
• Příspěvek na DSO ČOV ……………………………..... 1 203 155,- Kč
• Dešťová kanalizace ul. Příční spodní část k přehradě… 1 402 979,- Kč
• Dešťová kanalizace svod ul. Sklepní u p. Adamce….
1 009 133,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem ………………….. 15 318 098,- Kč
Obdrželi jsme na některé akce dotace ve výši celkem 4 130 678,- Kč

V roce 2016:
• Dokončovala se oprava komunikace ul. Šakvická ……….
496 000,- Kč
• Dokončení dešťové kanalizace, odvod žlabu ……………..
290 000,- Kč
• Rozšíření hasičské zbrojnice ……………………………….. 1 173 000,- Kč
• Příspěvek na DSO ČOV ………………………………….... 1 128 000,- Kč
• Vodovod na ul. Sklepní ……………………………………. 1 000 000,- Kč
• Oprava parkoviště a chodníků u Domu služeb ………….
308 000,- Kč
• Připojení budovy obecního úřad na splaškovou kanalizaci
a oprava propadlého dvora………………………………… 236 000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem ………………… 4 631 000,- Kč
Obdrželi jsme na některé akce dotace ve výši celkem 912 095,- Kč
V roce 2017:
• Rozšíření hasičské zbrojnice ……………………………..
1 353 370,- Kč
• Příspěvek na DSO ČOV …………………….…………....
1 478 920,- Kč
• Vodovod na ul. Sklepní – doplatek ………...…………….
124 600,- Kč
• Rozšíření dětského hřiště a cvičící prvky na hřiště…..….
313 670,- Kč
• Chodník na hřbitově od vstupní brány po křížek I. Etapa
133 000,- Kč
• Dopravní značení v obci ………………………………..
186 700,- Kč
• Kniha o obci Strachotín …………………………………
259 000,- Kč
• Oprava výtluků na komunikaci na ul. Osvobození ….…
78 500,- Kč
• Práce na novém územním plánu …………………………
143 800,- Kč
• Úpravy cest, odvodnění malý a velký písečňák………….
300 000,- Kč
• Připojení budovy mateřské školy na splaškovou kanalizaci
80 000,- Kč
• Položení lávky u ČOV k přehradě……… ……………….
0,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------Celkem …………………
4 451 560,- Kč
Obdrželi jsme na některé akce dotace ve výši celkem
1 505 648,- Kč
V roce 2018:
• Žlab ul. Pouzdřanská……………………………………….. 2 048 000,- Kč
• Příspěvek na DSO ČOV…………………………………….
600 800,- Kč
• Chodník na hřbitově od křížku po zadní bránu II. etapa…..
75 000,- Kč
• Výměna plynových kotlů – kotelna OÚ a DS………………… 580 800,- Kč
• Chodník před hřbitovem III. etapa…………………………….. 103 000,- Kč
• Silniční žlab před hřbitovem …………………………………
17 750,- Kč
• Osázení plochy před hřbitovem trávou a okrasnými keři …
10 300,- Kč
• Čištění dešťové kanalizace na ul. Šakvické ………………….. 256 500,- Kč
• Uložení a odvoz odpadu z dešťové kanalizace na skládku
• VaK a.s. do Rakvic………………………………………
175 000,- Kč
Celkem …………………
3 867 150,- Kč

Obdrželi jsme na některé akce dotace ve výši celkem 1 860 000,- Kč + 698 000,Kč na žlab (z minulých let).
Úvěr na zateplení budovy obecního úřadu (půjčeno 1 426 tis. Kč), bude koncem
roku splacen (4 x 40 620,- Kč). Zbývá doplatit půjčku od SFŽP (půjčeno 426 tis.
Kč) ve výši 180 tis. Kč. Na běžných účtech jsou finanční prostředky k 25.9.2018 ve
výši 2,8 mil. Kč (1.11.2014 bylo 1,8 mil. Kč).
Na závěr mi dovolte poděkovat všem za pevné nervy, porozumění a trpělivost
s překážkami a zákazy, které jsou bohužel nedílnou součástí tak rozsáhlých
projektů.
S přáním hezkých dnů za celé současné zastupitelstvo obce (J. Mikáčová,
D. Benešovská, B. Bohatý, Mgr. D. Knápková, I. Murín, J. Řehák, Ing. D. Seidlová,
Z. Staňková, F. Stehlík ml., P. Šopfová)
Ing. Gutmanová Helena
starostka obce Strachotín

Volby do zastupitelstva obce Strachotín a Senátu PČR
se uskuteční v těchto dnech: pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
a v případě II. kola voleb do Senátu PČR ve dnech:
pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
Volební lístky obdržíte nejpozději do 2.10.2018. Kdyby někdo náhodou volební
lístky neobdržel, může si je vyzvednout na obecním úřadě nebo ve volební
místnosti, která bude v přízemí obecního úřadu v zasedací místnosti. Přineste si
sebou platný občanský průkaz nebo pas. Po prokázání totožnosti platným
dokladem obdržíte dvě obálky: žlutou pro volby do Senátu PČR (do které
vložíte jeden žlutý hlasovací lístek) a šedou pro volby do zastupitelstva obce
(zde vložíte bílý hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce; můžete
označit i méně než 9 kandidátů).
Kdo se nemůže ze zdravotních důvodů k volbám dostavit, může to nahlásit na
telefonním čísle 607 874 267 nebo v den voleb volební komisi – bude navštíven
s přenosnou volební urnou.
V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR obdržíte hlasovací lístky přímo
ve volební místnosti – bude se vybírat ze dvou kandidátů, kteří postoupili do
druhého kola.

Informace obecního úřadu
- Ke 100. výročí vzniku naší republiky připravujeme
vzpomínkovou akci spojenou s výsadbou
Stromu svobody a kulturním programem:
termín sobota 27.10.2018, zahájení v
16,00 hod u Pomníku obětem válek.
Následovat bude výsadba Stromu svobody
a kulturní program v sále obecního úřadu
ve Strachotíně s výstavkou v přísálí. Bude
zajištěno i malé občerstvení. Bližší program bude
zveřejněn.
Tímto poprosíme i vás občany o zapůjčení fotek, předmětů, knih, dokumentů,
aj. vztahující se k tomuto krásnému výročí. Fotografie i dokumenty si na
obecním úřadě ofotíme a vrátíme. Ostatní po skončení výstavky. Děkujeme.
- Kdo z občanů by měl ještě zájem o zasílání důležitých zpráv z hlášení
rozhlasu prostřednictvím SMS, může přijít na obecní úřad, kde podepíše
souhlas s používáním telefonního čísla mobilního telefonu.

- Opětovně upozorňujeme řidiče na nové
dopravní značení v naší obci, které někteří
nerespektují!

- Zasedání členské schůze DSO ČOV Strachotín, Popice se bude konat
v pondělí 1.10.2018 od 18.00 hod. na OÚ ve Strachotíně s tímto programem:
technický bod, rozpočtové opatření výběr dodavatele na pořízení nového
řídícího systému na čistírnu odpadních vod, výběr dodavatele na pořízení lisu
na shrabky, různé a závěr.
- Zasedání Zastupitelstva obce Strachotín se bude konat v úterý 2.10.2018
v 18.00 hod. v přísálí OÚ Strachotín s tímto programem: zahájení, informace
o činnosti obecního úřadu, veřejnoprávní kontrola v mateřské škole,
rozpočtové opatření, pověření starostky k provádění rozpočtového opatření ve
volebním mezidobí, žádosti, různé a závěr.

- Upozorňujeme, že v naší obci bude vypnuta elektřina z důvodu plánovaných
oprav a to:
a) Dne 2.10.2018 od 7.30 do 15.00 hod. (ul. Družstevní od ul. Zahradní a č.p.
184 směr na ul. Šakvickou, ul. Osvobození mimo č.p. 63, ul. Palavská, ul.
U Rybníka, ul. Sklepní č.e. 1, ul. Šakvická mimo č.p. 6 a 38, ul. Zahradní
od č.p. 173 a 219 po ul. Družstevní.

b) Dne 3.10.2018 od 7.30 do 15.00 hod. (ul. Družstevní od ul. Nové po č.p.
263, ul. Krátká, ul. Polní a Pod Vinohrady, ul. Pouzdřanská, ul. Sklepní
mimo č.e. 1, ul. Sokolská, na ul. Šakvické pouze č.p. 6 a 38, ul. Zahradní
od č.p. 170 a 105 po ul. Krátkou a č.p. 265, ul. Nová, na ul. Osvobození
č.p. 63

Odpad nepatří do volné přírody, ale na sběrné dvory !!!
Taky patříte mezi ty, kteří se při projíždění po
našich cestách lemující přírodu pozastavují nad
tím, jak se v okolí povalují spousty
plastových či skleněných láhví a
plechovek,
často
při
okrajích
zemědělských polí, která s těmito
cestami sousedí, ale také například v
lesích či u rybníků? Anebo naopak patříte
spíš mezi ty, kterým je to, co se děje za
prahem jejich domu, naprosto lhostejné? Je
opravdu zarážející, kolik odpadu člověk mine po
ujetí jednoho kilometru našich cest. Pro člověka, který je zvyklý třídit odpad
alespoň tím nejzákladnějším způsobem na papír, sklo, plasty doma, je často pohled
do takových míst, kde se různý odpad povaluje, mnohdy přímo až bolestný. Občas
se dostaví i hlasitý podiv a hněv nad nalezenými „poklady“ v kraji pole, nebo
v zeleném remízku. To se pak i projíždějící traktorista ohlíží a přemýšlí komu ta
vybraná slova patří.
Materiály, které by na takových místech vůbec neměly být, jako velkoplošné
igelity, isolační materiály ze stavby, zbytky vybavení automobilů, pneumatiky všech
rozměrů, elektroizolace kabelů, velké množství plechovek od barvy. Z nasbíraných
zavařenin ve skle by byla také hezká pestrá sbírka. Pro ty, kteří tam tento odpad
vyváží, slova pořádek, ekologie a životní prostředí, jistě patří do kategorie zcela
neznámých slov. A pokud sám jiný člověk nevyvine snahu takové láhve sesbírat,
zůstanou tam po velmi dlouhou dobu. PET láhve totiž mají tu vlastnost, že dokážou
odolat nepříznivým podmínkám jako je přímé slunce, mráz a déšť po dobu až stovek
let, přičemž v případě skla a polystyrenu jsou
to až tisíce let.
Rozklad takových látek samozřejmě
vyžaduje velkou snahu planety - půdy a
dalších činitelů, neboť do země, vody a
dalších prostředí se při rozkladu uvolňují
nebezpečné látky. Zátěž tím pochopitelně
narůstá a okolní prostředí, ve kterém
žijeme, se tím znehodnocuje. Kromě
viditelně znečistěných ploch, ze kterých

bolí oči, a to doslova, jsem se už také setkal s různými materiály, u kterých může
dojít jak k poranění člověka, tak pochopitelně i zvířat, která si hrabou nory nebo
přímo žijí pod zemí po většinu svého života.
Na kousku zelené plochy u Kolimberku jsem sesbíral několik desítek kilogramů
odpadu, myslivci s technikou pak pomohli s odvozem. A na místa, která nejvíce
lákají k odložení odpadu, který patří správně na sběrný dvůr, byly umístěny cedule
upozorňující na zákaz tvoření černých skládek. Je však na každém z nás, zda opět
namísto do kontejneru zamíříme s kárkou nebo vozíkem do blízkého zeleného
porostu.
Petr Gutman

DSO ČOV Strachotín-Popice
Naše čistírna odpadních vod již letos slaví 12 let od kolaudace. Díky rozdělení na I.
a II. etapu a prodlevě ve výstavbě kanalizační sítě, došlo k situaci, kdy ještě nejsou
stále napojeny všechny nemovitosti a již se musí řešit závady a výměna části
technologie.
Některé problémy mají příčinu již v počátku samotného chodu zařízení, kdy bohužel
nebyla dostatečná kontrola při převzetí stavby a technologického vybavení, následně
z hlediska kapacity docházelo k výkyvům stability zátěže, a nyní se k tomu přidal
vliv agresivního prostředí a „zub času“.
Čistírna odpadních vod je velmi specifické zařízení, jehož funkčnost není
bezúdržbová a naše obce jako provozovatele, bude stát do budoucna nemalé náklady
její údržba a provoz. Na snížení nákladů může mít vliv každý občan svým
přístupem. V žádném případě do kanalizační sítě nepatří pevné části. Při produkci
odpadní vody vzniká velké množství biologicky nerozložitelných látek (textil, písek,
plasty apod.), které čistírny nedokážou
rozložit. V případě využití přeřazené jímky
dojde k jejich zachycení a tím nedojde
k zanesení čistícího systému čistírny. Ale
například výpalky z meruněk bohužel nadělají
velké škody, stejně tak tuky.
Doplněním technologických částí by se již
neměla opakovat situace z letošního léta, kdy
hlavně na ulici Šakvické byl velmi silný
zápach, který nutil až ke zvracení.

Namísto hodového veselí jsme otevírali poklopy kanálu, a za pomoci dobrovolných
hasičů z Popic se snažili propláchnout kanalizační síť, následně i „dešťovku“. Ta
byla bohužel zanesená za desetiletí tak silně, že obec musela objednat a provézt
vyčištění odbornou firmou.
A možná se mnozí z vás divili, proč běháme po obci a nutíme majitele připojených
nemovitostí splachovat a pouštět vodu do systému. Touto kontrolou zjišťujeme
dodatečně správnou realizaci připojení jednotlivých nemovitostí. U přípojek bez
revizních šachet bude kontrola provedena systémem
s kamerou. Bohužel se nám potvrdilo, že někteří občané
šetřili na stavebních pracích a nechtěli si rozkopat
hezkou dlažbu, proto napojili odpady jen z jedné části
domu anebo vůbec.
Na závěr nenapíši nic objevného, jen to, že kanalizace
patří k základním inženýrským sítím, zvyšuje kvalitu
životního prostředí i kvalitu života obyvatel obce. Tak si prosím fekálie
nevypouštějme do zahrad, dešťové kanalizace a trativodů.
Jarmila Gutmanová

Hody 2018

Stárky a stárci

Soubor
Habánek
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