STRATOVSKÝ LIST prosinec 2012
Vážení spoluobčané.
Právě jste obdrželi poslední letošní vydání Stratovského listu. Měli by jste v něm najít vše
důležité a podstatné, co se v naší vesničce stalo nebo stane, popřípadě, co se chystá. Byli bychom
rádi, kdyby se tato tiskovina stala takovou Vaší malou úřední deskou. Víme, že mnoho obyvatel se na
úřední desku přijít nepodívá, taktéž informace na internetových stránkách obce nevidí žádné
ohromující množství lidí, takže zde se snažíme zveřejnit vše důležité, co by vás mohlo a mělo zajímat.
Nejprve malé ohlédnutí za nedávnými akcemi. Bezesporu tou největší akcí právě končího roku
byly oslavy 655 let výročí založení obce, které proběhly druhý víkend v září. Program se připravoval od
chvíle, kdy jsme měli ústní zprávu o tom, že nám bude přidělena na základě žádosti dotace z
Krajského úřadu Středočeského kraje, z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 100.000,- Kč. Bez
této finanční podpory by se pravděpodobně oslavy nekonaly a pokud ano, tak v menším rozsahu.
Takto jsme si mohli dovolit sestavit velmi zajímavý program, který byl určen celému spektru obyvatel.
Myslíme si, že si každý za ty dva dny přišel na své. Oba dva dny měly takový zlatý hřeb. V sobotu se
jednalo o vystoupení dívčí rockové skupiny THE APPLES, které bylo součástí celovečerního programu
pod taktovkou skupiny TOX. Program večera zpestřil i ohňostroj. Neděle patřila především fotbalověkulturnímu programu, kde se za průběžného moderování Zdeňka Vrby z Českého rozhlasu
Radiožurnál a herce Pavla Nového představili jak na trávníku tak na pomyslném pódiu známí či méně
známí herci, zpěváci či osobnosti kulturního nebo společenského života. Pro příklad to byl Roman
Skamene, Milan Drobný, Jaroslav Sypal, Kamil Emanuel Gott, Pavel Roth, Roman Hrdinka a mnozí
další. Málokdy se povede na takovou vesničku přivézt tolik hvězd najednou a navíc s výborným
programem. Nelze však zapomenout ani na další vystupení - mažoretky, aerobic, kouzelníci, drezůra
koní, výcvik psů, divadlo pod širým nebem pro děti i pro dospělé, baráčníci a mnozí dalších. Všem,
kteří se jakkoliv zapojili do příprav, organizace či do vystoupení ještě jednou děkujeme, byla to
vydařená akce. Díky patří také osobám a firmám, které přispěly různými finančními částkami na
pořádání oslav. O tom, že se akce vydařila svědčí i fakt, že byla zařazena do ankety Nymburský Otík počin roku, pořádané Nymburským deníkem. Pokud se vám oslavy líbily, můžete je podpořit tím, že jim
dáte svůj hlas na www.nymbursky.denik.cz, kde si vyhledáte záložku Nymburský Otík. Prozatím je
akce na třetím místě hlasování. To probíhá až do17.1.2013, takže je hodně času to ještě dohonit.
Před třemi týdny proběhlo u stromečku na křižovatce již tradiční Přivítání adventu spojené s
rosvícením našeho vánočního stromu, kterému letos přibyla nová špička. Bohatý program, bohaté
občerstvení, příjemná atmosféra - opět poděkování všem, kteří se na přípravách a následné realizaci
podíleli.
Nelze samozřejmě opomenout ani na pořadatele dalších akcí z nedávné doby, kterými byla
drakiáda, výroba adventních věnců nebo lampionový průvod.
Velmi si takových lidí vážíme, neboť věnují svůj volný čas práci pro potěšení ostatních a
budeme rádi, když se k těm stávajícím přidají další. Zároveň chceme vyzvat kohokoliv, pokud má
nějěký nápad na akci, kterou bude reálné udělat a zafinancovat, ať klidně přijde a pokusíme se to
nějakou formou podpořit či pomoci zrealizovat. Nemusí se jednat vůbec o nějaké obří akce, ale
jednorázové akce pro děti, pro dospělé nebo i pro seniory. Určitě jsou mezi našimi občany schopní a
šikovní lidé. Opravdu se nebojte přijít se svým nápadem a pokusíme se ho zrealizovat. Již nyní
potřebuje kolektiv, jenž pořádá především akce pro děti posílit o nové tváře, které se nebojí zapojit do
příprav a organizace jednotlivých akcí. Pokud je někdo takový mezi námi, nechť kontaktuje paní
Moniku Hrázskou, která vede kroužek Stratováček nebo ať přijde na obecní úřad.
V blízké době se chystají tři akce: 29.12.2012 od 13,15 hodin se uskuteční na fotbalovém hřišti
konfrontace mladí versus staří. V tradičním předsilvestrovském utkání sehraje proti sobě zápas "A"
mužstvo Stratova proti staré gardě Stratova. Zváni jsou především zástupci staré gardy, tedy muži 35
let a starší. Nemusí se vůbec jednat o bývalé fotbalisty, tudíž může přijít kdokoliv.
6. ledna 2013 proběhne Tříkrálová sbírka, jejíž vítěžek jde tradičně na materiály pro činnost
kroužku Stratováček, který také "stratovskou" Tříkrálovou sbírku pořádá.
V pátek 8.2.2013 od 20 hodin se v sále Pohostinství U Nejtka koná tradiční Sportovní ples s
pořadovým číslem 18. Přijďte na tuto jedinečnou, a povětšinou jedinou, taneční událost v naší obci.
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Když už jsme u sportu, tak nelze nepřipomenout obrovský úspěch nohejbalových dorostenců,
kteří se stali mistry Botas dorostenecké extraligy. Ve finále si poradili s mužstvem Prostějova. Jedná se
obrovský úspěch, který zatím neumíme ani docenit, ale na takovou vesničku s 530 obyvateli je to
fantastické. Nemůžeme zapomenout ani na fotbalisty. Ve všech třech kategoriích, v nichž hrají
dlouhodobé soutěže jsou po odehrané polovině v horní části tabulky, což je povzbudivé a motivující.
Stejně jako všechny kroužky všeobecně se i sport potýká s úbytkem mládeže. Prozatím se daří mít
fotbalové mužstvo přípravky i žáků, ale již je třeba tyto kategorie doplňovat o nové adepty, kteří se
mohou trenérům hlásit. Kontakt na vedení je uveden na stránkáh www.sokolstratov.cz. Úkolem a
posláním je vychovat fotbalisty (ale i jiné sportovce - nohejbal, volejbal) pro seniorskou kategorii.
Sportovní areál je tu na dobré úrovni, o hráče všech kategorií je dobře postaráno, takže zbývá jediné přijít si to zkusit. V areálu sportovních kabin je k dispozici i sauna s kapacitou 6 osob, jejíž využití
nabízíme i pro veřejnost. Nemá žádnou pevně stanovenou otevírací dobu, ale pokud má někdo zájem,
je třeba předem kontaktovat pana Kauckého na telefonu: 608 967 937. Pro rekreační sportovce se
nabízí možnost si přijít zahrát do místní sokolovny florbal, a to každou neděli (od podzimu do jara) od
18 hodin. Registrace hráčů probíhá vždy do soboty, přes internetové stránky www.sokolstratov.cz, kde
se zapíšete v záložce florbal dle instrukcí a především zjistíte, zda-li se opravdu jde, neboť to závisí na
počtu osob, které se zaregistrovali. Minimum je 6. V menším počtu se nejde. Přijít může kdokoliv, bez
rozdílu pohlaví a věku.
Návštěvníci našich internetových stránek jistě zaregistrovali změnu vzhledu, který se přizpůsobil
okolním obcím sdruženým v Mikroregionu Polabí, které mají stejného zpracovatele. Do budoucna by
mělo jít mezi těmito obcemi jednoduché vzájemné zadávání novinek a pozvánek na akce. Bude stačit,
když to vloží na své stránky obec, které něco pořádá a u ostatních se to objeví automaticky.
Se změnou vzhledu se také objevilo několik nových záložek či galerií. Prozatím nejsou zaplněny, ale
časem se určitě videogalerie, audiogalerie rozšíří o zajímavé věci. Podařilo se nám zajistit bez
navýšení ceny větší prostor pro ukládání záznamů do těchto galerií, včetně již fungující fotogalerie,
která bude díky rozšíření prostoru moci být postupně doplněna o fotky z nedávných akcí. Úplně novou
věcí je panaramatický snímek ze dvou míst v obci a také zasílání novinek e-mailem. Tento modul jsme
kdysi chtěli zakoupit, pokud se k odběru přihlásí více než 20 zájemců. Bohužel jich nebyla ani
polovina. Se změnou vzhledu se podařilo bez finančního navýšení získat taktéž tento modul, takže
zájemci, kteří chtějí vědět o všem, co je nového na našich stránkách se mohou zaregistrovat k odběru,
a to na hlavní stránce v levém sloupci dole.
S blížíím se rokem by se nabízelo začít bilanovat právě končící rok. Tu bilanci necháme na vás,
obyvatelích, a raději vás seznámíme s tím, co bychom příští rok v rámci schváleného rozpočtu obce
chtěli udělat. Není to řazené podle důležitosti, ale v náhodném pořadí:
- studie proveditelnosti chodníků - výsledkem by mělo být zjištění, kde z hlediska pozemků obce, kde z
hlediska možnosti předpisů - např. když jsou domy blízko, silnice, atd. bude možné v budoucnu chodníky udělat. Tam, kde to půjde, bude následovat v dalších letech zadání a zpracování projektů, získání
všech vyjádření a povolení a následně shánění finančních prostředků a realizace. Není to tak, že do
roka začneme chodníky budovat a do dvou let budeme mít chodníky v celé obci. To není ani zdaleka
možné a je to na běh na dlouhou trať. Nelze to totiž budovat brigádně ani jinak partizánsky. Začít
bychom chtěli, pokud to pozemky a předpisy dovolí, na těch nejfrekventovanějších místech, například
od křižovatky do všech směrů - tedy k mateřské škole, k autobusové zastávce, ke hřišti, ve směru na
Milovice, ovšem tam mohou právě předpisy hodně ovlivnit to, zda-li to vůbec půjde zrealizovat.
- oprava střechy na č.p. 51 - Jednota
- zámková dlažba před č.p. 51 - Jednota
- zámková dlažba v prostoru kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce
- výstavba skladu, dílny a garáže na zahradě budovy obecního úřadu
- zhotovení druhého odvodňovacího žlabu před hřbitovem
- přístřešek u autobusové zastávky ve směru na Kostomlaty
- kompletní oprava kuchyňky u zasedací místnosti - omítky, strop, instalace - ta již začala minulý týden
Některé věci bychom si rádi udělali sami, pokud to bude v našich silách a časových možnostech. Může
k tomu pomoci i fakt, že máme od 1.6.2012 částečně placené jedno místo na veřejně prospěšné
práce. Původní termín ukončení financování pracovního místa byl do 31.10.2012. Na základě naší
žádosti o prodloužení byla tato prodloužena do 31.12.2012 a na základě další žádosti do 31.5.2013.
Do 28.2.2013 je místo obsazené. Od 1.3.2013 máme místo volné a pokud bude v té době, bohužel,
někdo z vás mezi nezaměstnanými a bude mít zájem o toto místo, může se dostavit na obecní úřad již
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během února. Pochopitelně jsme raději, když se někdo přihlásí sám, než když ho k nám nominuje
Úřad práce. To v minulosti nedělalo zrovna dobrotu. Také bychom rádi, aby to byl někdo ze Stratova.
Kromě výše uvedených plánovaných akcí se musíme postarat o zajištění běžného chodu úřadu,
k tomu máme v lednu (možná) dvoukolové prezidentské volby a po posledních událostech to možná
budou i parlamentní volby. Občanům dále nabízíme:
- ověřování podpisů a listin
- výpisy z rejstříků
- kopírování A3 a A4, laminování, kroužková vazba
Každým rokem se snažíme získat nějakou dotaci, což se někdy i dařilo. V roce 2013 to bude
velmi složité, neboť nové vedení Krajského úřadu žádné dotační tituly na následující rok nevypsalo.
Budeme tedy alespoň žádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, a to na výstavbu infrastruktury v
lokalitě Za Radostí II, jejíž výstavba se intenzivně připravuje a měla by být realizována v roce 2013,
pravděpodobně již v jarních měsících. Souběžně s tím budeme v této lokalitě prodávat 22 pozemků
pro následnou výstavbu. Z toho bude také výstavba financována. Na pozemky byl pořadník, s žadateli
proběhla první schůzka, které se kupodivu nezúčastnuli čtyři žadatelé ze Stratova. Druhá schůzka
proběhne ve čtvrtek 10.1.2013 od 19 hodin na obecním úřadu, kde už si jednotlivý žadatelé (pokud
přijdou) budou podle pořadí v pořadníku vybírat pozemek dle geometrického plánu.
Přeci jen se ještě vrátíme k něčemu, co už proběhlo. Věřím, že většina z vás si všimla
dovysazených ovocných stromků po pravé straně ve směru k vlakové zastávce. Byla doplněna hluchá
místa a ve stejném trendu bychom chtěli pokračovat i na druhé straně. Tam ale až po výstavbě sítí
plánované zástavby, neboť v začátku kopce směrem do obce bude nový nájezd do lokality. S tím
souvisí i pokácení pěti stromů (dva ořešáky ve svahu a tři jabloně v zeleni), které po skončení výstavby
nahradíme jinými. Vůbec ten břeh s ořešáky je třeba minimálně prořezat a alespoň jeden je ještě dle
našeho zdokumentování nutno z bezpečnostních důvodů pokácet. O všem bude vedeno pravděpodobně už v lednu oficiální řízení, takže bude vše k nahlédnutí. Bezpečnostní prořez čeká ještě na
několik stromů v obci, které jsme si během roku vytipovali.
Pozvolna se dostáváme k těm méně populárním věcem a to jsou různé poplatky a platby.
Začněme odpady. Byla schválena nová obecně závazná vyhláška k odpadům, která mění výši
poplatku v roce 2013 na 516,- Kč za trvale přihlášenou osobu, popřípadě stejnou výši za rekreační či
neobydlený objekt. Jak asi víte, došlo ke změně zákona, který umožňuje navýšit poplatek, který se
skládá ze dvou částí - dílu a), který je dán 250,- Kč a dílu b), který umožňuje jít až do výše skutečných
nákladů obce za provoz systému sběru komunálníh odpadu. Maximální částka je 1.000,- Kč. Pokud
bychom se drželi maxima, tak se dostaneme součtem 250,- Kč a skutečných nákladů ve výši 590,- Kč
na 840,- Kč. To jen tak na vysvětlenou, jaká byla maximální možnost dle litery zákona. Někde využili
možnosti navýšení více a v okolí máme jeden z nejnižších poplatků. Pochopitelně ta ztráta z provozu
je hrazena z daňových příjmů rozpočtu obce. Splatnost celé částky je do 31.3.2013, a to maximálně ve
třech splátkách. Do 31.3.2013 se bude vyvážet na staré známky z roku 2012. Žádáme občany, aby se
snažili, jako u jiných poplatků a plateb raději přijít víckrát a uhradit poplatek na více splátek, ale v
termínu. Existují zákonné možnosti, a to i v té naší schválené vyhlášce, která může zvednout poplatek
až na trojnásobek a dokonce může dojít až k exekuci. Jsme čím dál více tlačeni k tomu, abychom to
vybírání poplatků přitvrdili. Věříme, že nám k tomu nezavdáte příčinu. Velká většina obyvatel svým
závazkům v v termínu dostojí a má je uhrazeny.
Spolu s poplatkem za odpady je možné uhradit i poplatek za psa. Za prvního je to 50,- Kč, za
každého dalšího je to 100,- Kč. Splanost je 30.4.2013. Připomínáme, že je na každém občanu nahlásit
počet psů, je to jeho ohlašovací povinnost dle obecně závazné vyhlášky. Většinou není takový problém
si tuto skutečnost ověřit a na takové malé vesnici vědí někteří lidé i o daleko důležitějších věcech, než
kolik psů má soused.
Dalším, neméně důležitým poplatkem je vodné a stočné. Musíme zde konstatovat, že se někdy
naše rozhodnutí, provozovat si kanalizaci (a zároveň pokračovat s provozováním vodovodu) sami
obrací proti nám. Nejsou to časté případy, ale chodí si k nám stěžovat na drahé vodné s stočné s tím,
že například v Lysé nad Labem platí za stočné 27,- Kč, ale ve skutečnosti je to 34,- Kč a k tomu vodné
31,20 Kč. Výsledně tedy 65,20 Kč za m3. Stejně tak, že máme dražší vodné a stočné než v Praze. To
ovšem také není pravda. Na rok 2012 činí 66,35 Kč a na rok 2013 74,35 Kč za m3. Mrzí nás, že jsme
srovnáváni s nepravdivými a nepodloženými údaji. Jen pro vaši informaci, nově postavená kanalizace
Starý Vestec, Bříství je provozovaná nejmenovanou soukromou firmou a stočné (pouze stočné) v roce
2012 je tam 58,29 Kč za m3. To jsou informace, které se dají ověřit. S cenou za vodné a stočné 55,3

Kč jsme mezi těmi nejlevnějšími. Na rok 2013 nám provozovatel kanalizace v Lysé nad Labem navýšil
stočné o 2,- Kč za m3. U nás se ještě cena neprojednávala, neboť jsme cenu z Lysá nad Labem,
obdrželi až po našem veřejném zasedání dne 12.12.2012. K projednání ceny a jejímu schválení dojde
na dalším veřejném zasedání, které by mělo být do konce ledna 2013. Předpoklad je ten, že to
navýšení od Lysé nad Labem se do ceny nějakým způsobem promítne. Co nás však trápí ještě více je
velký tlak ze strany Města Lysá nad Labem a provozovatele kanalizace v Lysé ve věci zápachu, který
se šíří v místě napojení naší kanalizace na kanalizaci Lysá na pokraji zástavby v Lysé nad Labem
naproti tomu dětskému hřišti. My budeme pravděpodobně nuceni, pokud se nenajde jiné řešení
postavit malou úpravnu, které za pomoci chemického procesu bude eliminovat sirovodík, jenž vzniká,
bohužel prokazatelně, v našem kanalizačním řádu, na nějakou únosnou míru. Na obranu výše
uvedených je třeba říci, že zápach je to často velmi výrazný a nikdo z nás by tam asi nechtěl bydlet.
Jednání v této věci se vedou někdy od konce letošního srpna a začátkem příštího roku se musí
provést nějaké opatření. Bohužel to sebou ponese opět zvýšení nákladů na provoz a také nějaku
investici. Pochopitelně důležitější jsou ty provozní náklady, jejichž výši na m3 budeme znát po
provedení zkušebního provozu, k čemuž by mělo dojít v případě příznivých klimatických podmínek
během ledna příštího roku. Než budeme znát výsledky, nemá cenu šířit nějakou paniku o dalším
zdražení. O všem budete informováni. Věřte, že se stále ještě snažíme najít řešení, který by bylo
provozně co nejméně náročné. Jinak na výši stočného má vliv několik faktorů. Především cena z Lysé
nad Labem, dále naše provozní náklady - elektřina, provádění kontrolních prohlídek, odečty,
administrativa, náklady na materiál, nákup materiálu na servis a preventivní prohlídky - v roce 2012
například tlaková myčka. Navíc bychom měli z vybraného stočného šetřit na budoucí opravy čerpadel
a vybavení šachet, pokud tedy závada nevznikne prokazatelně na straně uživatele - například když se
namotá hadr, což už jsme zde také měli. Opět jen pro vaši informaci, například v Lysé nad Labem,v
částech kde je tlaková kanalizace jsou vlastníky šachet a jejich vystrojení majitelé, takže veškeré
opravy či výměny jdou po záruce již na jejich účet. Konečně se blíží k cíli příprava smluv na
odkanaliziování. Zde si budete moci vybrat, jakým způsobem bude splašková voda účtována. V našem
případě jsou tři možnosti. 1/ podle vododměru; 2/ tam, kde není vodoměr - podle směrných čísel což je 35 m3 za osobu a rok, tedy 96 litrů na osobu a den (směrná čísla roční potřeby vody podle
vyhlášky č. 428/2001 Sb., tj. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku za rok 35
m3, stočné na obyvatele ) nebo 3/ podle počítadla motohodin. Proto jsme také model provozování
obcí zvolili, neboť měření počítadlem by žádný provozovatel neuznával, neboť se nejedná o
certifikované měřidlo na měření průtoku, ale o to jednodušší a tudíž přesný ten strojek je a v podstatě
se na něm nemá co porouchat. Ve smlouvách si tedy vyberete, jak chcete účtovat s tím, že změna
nebude možná během zúčtovacího období. Celkem jednoduše lze spočítat podle minulé faktury, jaké
by bylo porovnání mezi jednotlivými variantami. Dle našeho předběžného výpočtu ovšem málokdo,
pokud vůbec někdo, dosáhne na 96 litrů za den. Další odečty vodného a stočného proběhnou v období
říjen až listopad 2013. Vzhledem ke skutečnosti a problémům s placením celkové částky doporučujeme všem, kteří trvale obývají nemovitosti, aby si hradili zálohy v termínech:1. záloha - od 2.1.2013
do 31.1.2013 ; 2.záloha - od 1.4.2013 do 30.4.2013 ; 3.záloha - od 1.7. do 31.7.2013. Výše zálohy
by se měla rovnat zhruba třetině výše faktury, kterou jste obdrželi za minulé období, takže například,
kdo platil 4.500,- Kč, tak by měl zaplatit na zálohách 3 x 1.500,- Kč.
Co se týče ceny vody za m3, tak ta souvisí i se spotřebou. Bohužel trend je takový, že spotřeba
klesá, ale velkou část ceny tvoří fixní náklady, které se musí vynaložit jak při 10 m3, tak při 100 m3.
Nehceme Vás nabádat k plýtvání, pouze připomínáme známou skutečnost, že snižováním spotřeby se
zvyšuje cena za jednotku, v našem případě za m3. Na rok 2013 ještě nebyla cena stanovena.
U vody hledáme systémové, dlouhodobé, nezávislé a nejméně provozně náročné řešení,
kterým se jeví úplně nový hlubinný vrt. Ještě ale není zdaleka rozhodnuto, ale pracujeme na tom.
PŘÍJEMNÉ, KLIDNÉ, NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2013
přeje OBECNÍ ÚŘAD STRATOV
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