Informace občanům obce Stolany
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech končí volební období a tak bych se s Vámi ráda podělila o několik informací
a zrekapitulovala co se nám za toto období let 2010-2014 podařilo:
Proinvestovali jsme více jak 37 milionů korun do oprav, staveb a rekonstrukcí majetku
obce a z toho 29 milionů korun činily dotace. Pro připomenutí :
závěr roku 2010
Stavba kanalizace 1- etapa
v roce 2011
Oprava místních komunikací
Výměna radiátorů ve škole I. etapa
Výměna výloh v prodejně
Zateplení školy s výměnou oken
Odbahnění rybníků
Stavba kanalizace 2- etapa
v roce 2012
Výměna radiátorů ve škole II. etapa
Chodníček ke hřbitovu
v roce 2013
Opravy místních komunikací a přilehlých zpevněných ploch z frézinku
Oprava chodníku u lávky za prodejnou
Oprava střechy na prodejně
Opravy obecního majetku po krupobití a vichřici
Opravy nové fasády na budově školy
v roce 2014
Oprava místních komunikací
Opravy na víceúčelové budově
Dokončení chodníčku u lávky za prodejnou

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Stolany
Obecně závaznou vyhláškou č.1 z roku 2014 jsme vydali tržní řád, jehož ustanovení článku
3, odst. 3 zakazuje pochůzkový prodej , podomní prodej a prodej bez prodejního zařízení.
Některým z Vás však není jasné, jak se bránit, když Vám nějaký podomní nabízeč nebo
prodejce zazvoní u dveří. Nejjednodušší a zaručeně účinné by bylo v těchto případech neotvírat.
To ale nejde tak doslova.
Takže postoupíme o stupeň dál. Jestliže u Vás někdo zazvoní, Vy otevřete, uvidíte cizího
člověka, slušně oblečeného, který se Vás zeptá, jestli máte chvilku čas. Už v tomto momentě byste
měli zavětřit a odpovědět, že čas máte na jiné věci, ale ne na cizího člověka, kterého jste si
nepozvali. Když ještě ani v této fázi nejste v obraze, o co jde, v žádném případě nepustíte tohoto
cizího člověka , byť úžasně slušně vypadajícího, dál do domu – potom už by byla každá rada
drahá.
Předpokládejme, že slušně vypadající člověk – většinou mladý – na Vás mezi dveřmi spustí
nějakou nabídku nebo Vás zahrne dotazy, od kterého dodavatele odebíráte elektřinu, plyn, na jaké
matraci spíte, čím vysáváte a podobně. Nebudete ztrácet čas a nervy tím, že ho necháte mluvit,
přerušíte jej, že nic nechcete, rozloučíte se a zavřete dveře.
Můžete jej také upozornit, že ve Stolanech máme vyhláškou zakázán podomní prodej.
Pokud budete slušní, vyžádáte si od prodejce průkaz – buď pracovní nebo průkaz totožnosti a
zkusíte si alespoň základní údaje – jako firmu, číslo průkazu a podobně zapamatovat.

Ideální by bylo, kdybyste měli v kapse mobil a mohli okamžitě zavolat na obecní úřad na
číslo telefonu 606 414 311, a to už by jistě vycouval i ten prodejce, který Vám bude tvrdit, že se na
obci nahlásil. Žádná taková hlášení se na obci neevidují a nemají žádný význam a nemohou zvrátit
zákaz podomního prodeje.
Všimli jste si, že Vás neposílám do kuchyně pro tužku a papír, abyste si mohli údaje
z předloženého průkazu opsat a nahlásit je na obci – to by se Vám také mohlo stát, že pokud
nezavřete dveře, dostane se Vám prodejce do domu a jste tam, kde jste být nechtěli. Ale udělat to
můžete. V žádném případě však nezapomeňte zavřít dveře, byť Vám to připadá neslušné. Mějte
na paměti, že neslušné je také přijít k cizímu člověku bez předchozího ohlášení – což tento
prodejce dělá. Takže mu jen oplácíte stejnou mincí.
Pokud se Vám podaří nějaké identifikační údaje prodejce či nabízitele získat, rozloučíte se
s ním, zavřete dveře a údaje co nejdříve předáte na obci. Jen tak nebude zákaz prodeje bezzubý a
obec může stíhat konkrétního prodejce v přestupkovém řízení. A vězte, že za porušení obecně
závazné vyhlášky jsou citelné pokuty.
Obec není schopna hlídat zákaz podomního prodeje anonymně a takzvaně s křížkem po
funuse.
Pokud Vás neustále obtěžují podomní prodejci, jste to Vy, kteří můžete přispět k tomu, že
schválený tržní řád bude dodržován i těmito cizími lidmi. Určitě se nebudou vystavovat několikrát
za sebou tomu, že nic nevydělají a ještě zaplatí obci, na jejímž území operují, pokutu. Bez Vás
občanů, kterých se toto obtěžování konkrétně týká, to ale nejde.

Nově k pytlovému sběru odpadu.
Pytle pro tříděný odpad jsou pro Vás zdarma a můžete si je vyzvedávat na obecním úřadě
ve Stolanech.
Nově lze třídit i drobný kovový odpad, jako jsou např. konzervy... a další jiné kovové (čisté)
obaly
Nově jsou nyní všechny pytle jednotné (bezbarvé průhledné) a k nim obdržíte sadu
samolepek s označením druhu odpadu a čísla popisného Vašeho domu.
Sběrné dvory pro obec Stolany
Občané z naší obce mohou bezplatně využívat dva sběrné dvory:
Sběrný dvůr v Chrudimi a Sběrný dvůr ve Slatiňanech
Rekonstrukce krajských komunikací v naší obci
Při nedávném osobním jednání s hejtmanem kraje jsme obdrželi oficiální informaci,
že na základě žádosti Zemědělského družstva ve Stolanech, bylo zahájení stavby kvůli
žním přesunuto z letošního roku na začátek roku 2015. Hejtman kraje nás ujistil, že
finanční prostředky na stavbu jsou již připraveny a stavba musí být ukončena nejpozději
do 15. srpna 2015. Informace o rekonstrukci silnic proběhla i tiskem, a to v deníku
Chrudimsko dne 23. září 2014, kde byl zveřejněn seznam projektů odsouhlasených k
financování z Regionálního operačního programu a na prvním místě je modernizace silnic
III/34019 a III/34020 Stolany o celkových nákladech ve výši 35,902 milionů korun.
Kalendáře na rok 2015
Máme pro vás připraveny stolní kalendáře na rok 2015, které opět vydal Mikroregion
západně od Chrudimi. Kalendáře Vám budou zdarma vydány a můžete si je vyzvedávat
od začátku měsíce listopadu 2014 v úředních hodinách. (1 kalendář na jednu domácnost)
Ve Stolanech 1.10.2014

Bc. Petra Stará
starostka obce Stolany

