Obec Stratov

STRATOVSKÝ LIST

Ve Stratově dne 2.6.2011

Vážení spoluobčané.
V tomto mimořádném a zkráceném vydání bychom vás především chtěli pozvat na informační schůzku se zástupci firmy, jenž bude zajišťovat výstavbu kanalizace a se zástupcem technického dozoru výstavby kanalizace. Schůzka se koná ve středu 8.6.2011 od 18,00 hodin v sále Pohostinství U Nejtka.
Na schůzku jsou zváni všichni, i Ti kteří v první fázi neměli zájem o připojení a nejsou zahrnuti ve stavebním povolení a pochopitelně i Ti, kteří se stali majiteli nových nemovitostí nebo nemovitost zakoupili v nedávné době. Prozatím ještě není podepsané financování, ale všechny podklady jsou již podány na Státní fond životního prostředí, který
provede hodnocení a věříme, že následně dojde k podpisu smlouvy o financování. Účelem informační schůzky je
seznámení s harmonogramem prací, se stavbyvedoucím, s technický dozorem a aktualizace údajů k nemovitostem,
včetně nutných přípravných prací, které si budou muset majitelé nemovitostí zajistit a jsou nezbytně nutné k následnému připojení na kanalizační síť. Pochopitelně bude prostor i na dotazy. Jak už bylo uvedeno, schůzka se koná ještě
před podpisem smlouvy o financování, aby bylo možné po podpisu ihned začít pracovat. Přípravné práce - koordinace stavby, aktualizace vyjádření úřadů, vytyčení, příprava staveniště v místě bývalé skály - již probíhají, aby se mohlo
opravdu neprodleně začít. Termín prozatím není přesně znám, ale pevně věříme, že to bude, a to co nejdříve. Pro ty,
kteří se schůzky nemohou zúčastnit pochopitelně připravíme důležité informace ze schůzky a budou jim doručeny v
písemné formě. Po zahájení stavby budou průběžně aktualizovány údaje na úřední desce a dále budou oznamovány
obvyklým způsobem. Pro vytvoření databáze je již nyní možné, aby majitel nemovitosti poskytl kontaktní údaje,
včetně telefonické spojení a případně i e-mailové adresy na obecní úřad, a to buď osobně nebo e-mailem na adresu:
starosta.stratov@tiscali.cz. Databáze bude sloužit k pružnější komunikaci mezi prováděcí firmou a majiteli nemovitostí. Děkujeme za pochopení. Dotazy budou odpovězeny na schůzce, v případě vaší neúčasti je možné je donést v
písemné podobě na obecní úřad, popřípadě je zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pochopitelně nejlepší by
bylo se osobně dostavit. Z organizačních důvodů vás žádáme o potvrzení vaší účasti na schůzce, opět osobně nebo
e-mailem, popřípadě formou SMS na telefon: 724 188 660. Děkujeme.
Druhou důležitou informací je situace okolo vody. Již přes měsíc máme povolení k prohloubení vrtu od
Ministerstva zdravotnictví. Byli jsme dohodnuti s realizační firmou na zahájení prací někdy začátkem května, poté 23.
května, ale ani v tomto termínu se firma nedostavila, a tak jsme oslovili jinou firmu, která by měla nejpozději ve středu 8.6.2011 začít s prohlubováním, jenž by mělo trvat nejdéle týden. V tomto období může dojít k výpadkům zásobování vodou, které se budeme s prováděcí firmou snažit minimalizovat. Následovat budou čerpací zkoušky a vyhodnocení vydatnosti vrtu a především rozbor vody, který poté posoudí hygienická stanice a vydá stanovisko k používání
vody. O všem budete informováni.
Minulý týden bylo dokončeno restaurování křížku a drobné úpravy na písmu u pomníku. Průběžně probíhá údržba
veřejného prostranství za což je třeba poděkovat pracovníkům obecního úřadu, ale také všem, kteří zvelebují a udržují prostory
před svými domy.
V červnu proběhne zateplení budovy obecního úřadu, na které obecní úřad již v loňském roce obdržel dotaci od Krajského úřadu. Předpokládaná délka prací je cca dva měsíce, tudíž do nového školního roku v mateřské škole bylo měly být práce
hotovy.
Z mateřské školy odejde na konci tohoto školního ročníku do základních škol 12 dětí. Slavnostní ukončení docházky
v mateřské škole proběhne v úterý 21.6.v 15,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. K zápisu do mateřské školy přišlo
16 dětí, přijato bylo 12. Ze stratovských byly přijaty všechny děti. Jednou z priorit obce je rozšíření mateřské školy. V současnosti je asi nejreálnější, a to i z ekonomického hlediska, rozšíření ve stávajících prostorách. Menšími stavebními úpravami
bychom docílili zvýšení počtu dětí z 21 na 25. O dalších řešeních se jedná.
Minulý týden, v neděli 29.5., proběhl na hřišti dětský den za hojné účasti dětí. za obecní úřad je třeba poděkovat všem,
kteří se na přípravách a realizaci podíleli. Stejně tak se vydařilo i nedávné pálení čarodějnic. Pokud to bude v možnostech úřadu,
budeme finančně i organizačně podporovat tyto akce a má-li někdo nějaký nápad na uspořádání nějaké akce, rádi se budeme
podílet na jeho realizaci. Poděkovat je třeba i dalším, kteří dělají ve svém volém čase něco pro ostatní, ať už se jedná o taneček
dětí, Stratováček, cvičení aerobicu, ale také sportovní aktivity, konkrétně fotbalový a nohejbalový oddíl. Jakékoliv informace o
výše uvedených aktivitách vám sdělíme na obecním úřadu.
Závěrem pozvánka na sportovní akce v nejbližší době ve Stratově:
4.6. od 9,00 - kvalifikace Mistrovství republiky družstev žáků v nohejbale na kurtech ve Stratově (mužstva Stratov, Čakovice,
Karlovy Vary, Chabařovice) - přijďte povzbudit naše žáky a ještě si u toho dát něco dobrého
11.6. od 14,30- fotbalové odpoledne ve Stratově : 14,30 - fotbalové utkání žáků Stratov - Pátek
16,55 - slavnostní představení mužstva přípravky Stratova
17,00 - fotbalové utkání mužů Stratov - Poříčany "B"
17,45 - přestávkový minizápas přípravky Stratova
15.6. od 17,00- okresní přebor v nohejbale za účasti našich žáků
29.6.od 17,00- okresní přebor v nohejbale za účasti našich žáků

Josef Horvát, starosta obce

