Informace z roku 2018
Ani v roce 2018 jsme nezaháleli a došlo v obci k několika
změnám. V dubnu 2018 byla zrekonstruována cesta podél
hřiště MŠ Stolany v celkových nákladech ve výši 450.000,-.
Později byl opraven také chodník před budovou školy a
z přebytečného materiálu byla zpevněna plocha pro kontejnery
na tříděný odpad. Na hřišti MŠ během jara docházelo
k terénním úpravám z důvodu plánované výstavby vodních
prvků. Za fotbalovým hřištěm pokračuje výstavba rodinných domů a všech potřebných přípojek. V budoucnu
v této lokalitě bude vybudována nová komunikace. III. etapa chodníku v celkových nákladech přes 700.000,byla dokončena v květnu 2018. Doufáme, že chodník napomůže bezpečnějšímu přesunu občanů. Téměř
128.000,- bylo vynaloženo na další etapu opravy veřejného osvětlení. Na ploše místního fotbalového hřiště
bylo vybudováno samozavlažování. Většina prací byla provedena členy fotbalového klubu svépomocí, proto
jim patří velké díky. Přes dlouhotrvající sucho došlo v letních měsících k zákazu odběru vod z rybníků a
rozdělávání ohňů v obci. Po vybudování vodovodu byla v září zrekonstruována komunikace od bývalého
hřiště směrem k rybníku. Akce vyšla na 790.000,- Kč. Část peněžních prostředků byla zpětně získána na
základě poskytnuté dotace z MMR. Podzim roku 2018 byl ve znamení voleb do zastupitelstva obce. Téměř
kompletně se změnilo zastupitelstvo obce a novým starostou se stal pan Zdeněk Hluchník. Místostarostou
byl zvolen pan Jan Horník. Nové zastupitelstvo spolu s občany obce k příležitosti stoletého výročí od vzniku
samostatné Československé republiky vysadili za obcí směrem k lesu novoroční lípu. V průběhu celého roku
se konaly tradičně i další kulturní akce. Stále obec podporuje místní spolky sportovců a hasičů. Nadále jsou
k dispozici prostory bývalé prodejny v centru obce. Ke konci roku byla zavedena samotěžba dřeva v obecních
lesích, kterou má na starost pan místostarosta.

ZŠ a MŠ Stolany
Veškeré informace včetně plánovaných akcí, zápisů dětí či jídelníčku na aktuální období jsou dostupné na
přehledně zpracovaných internetových stránkách školy a školky na adrese:
www.zs-ms-stolany.cz.

Třídění odpadu a poplatky za svoz
I nadále platí, že můžete před svůj pozemek dávat vytříděný plast, drobné kovy, papír a také sklo.
Jednou v roce (pravidelně v měsíci květen) je v obci zařízen svoz velkoobjemového odpadu. Občané se
informaci vždy dozví včas na vývěskách či webových stránkách. Poplatky za svoz komunálního odpadu
zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši, tj. 450,- Kč na poplatníka či rekreační objekt. Poplatky za psy zůstávají
také stejné. Za jednoho psa je poplatek 100,- Kč a za každého dalšího psa 150,- Kč. Poplatky za psy je nutné
uhradit do 30. 4. 2018 a za svoz TKO v cele výši do 31. 3. 2018 nebo ve dvou stejných splátkách (první do 31.
3. a druhou do 30.9.). Úhrady lze provést bankovními převodem a to na účet obce č. 1141601349/0800, kde
do textu uvedete příjmení, číslo popisné a účel platby.

Obecní knihovna
Výpůjční doba:
1. 4. - 31. 10. v pátek od 18 - 19 hodin
1.11.-31.3. v pátek od 16-17 hodin

Prodejna v obci
Od října 2017 jsou k dispozici volné prostory prodejny potravin. V obci je tedy zajištěn prodej pečiva od
pekárny Dymák ve dnech:
pondělí a středa po 9. hodině
pátek kolem 7. hodiny

GDPR
Důležitá informace pro občany plyne z nově vydaného nařízení EU. Obec není povinna vyhledávat informace
ohledně narození nových občánků obce a kvůli ochraně osobních údajů (nařízení č. 679/2016 o ochraně
osobních údajů fyzických osob- GDPR, které vstoupilo v platnost v květnu 2018) ani nesmí.
Vážení spoluobčané, v případě, že se Vaše rodina rozroste o dalšího člena a budete ho chtít do života obce
přivítat, oznamte nám tuto novinu na úřadě. V souvislosti s tím zároveň rodiče souhlasí, že při příležitosti
vítání občánků bude obec zpracovávat údaje týkající se jmen a příjmení dítěte a zákonných zástupců, data
narození dítěte, fotografie či podpisy rodičů.

Co nás čeká v roce 2019?
V roce 2019 je počítáno s akcemi, které započalo bývalé zastupitelstvo. Především jde o činnosti týkající se
„I. etapy revitalizace pískovcového lomu“ za vsí, směrem na Čejkovice, určeného pro volnočasové aktivity
s herními a sportovními prvky. Předpokládané náklady jsou 3,5 mil. Kč, na akci je možné získat dotaci ve výši
1 mil. Kč. Rádi bychom také provedli opravu a oplocení sportovního areálu. Z programu obnovy venkova
(dále jen POV) je možné získat stotisícovou dotaci na parčík v centru obce (u Malého rybníka), jelikož toto
místo je v posledních letech místem mnoha kulturních akcí. Během letních prázdnin dojde k plánované
rekonstrukci sociálního zařízení v budově školy. I na tuto akci je zažádáno o dotaci z POV. Za fotbalovým
hřištěm pokračuje výstavba několika rodinných domů, kde pro potřeby vydání souhlasu s užíváním stavby
jednotlivých rodinných domů je v budoucnu nutné vybudovat novou komunikaci. Nadále je v jednání výběr
vhodného místa pro výstavbu hasičárny včetně financování tohoto záměru a znovuzavedení rozhlasu v obci
pro lepší přenos informací občanům. Rádi bychom v budoucnu získali dotace na kompletní výměnu VO
v obci.

Poděkování
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem bývalým zastupitelům za odvedenou práci, především paní
starostce inženýrce Petře Sirůčkové. Děkujeme také všem pracovníkům školy. Velké díky patří všem aktivním
spoluobčanům za zpestření života v obci, spolkům SK Stolany, Sboru dobrovolných hasičů Stolany či Sdružení
stolanských rybářů. Děkujeme také všem spoluobčanům, sponzorům a místním podnikatelům, kteří
spolupracovali s obcí.

