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Vážení spoluobčané.
Po dvouměsíční přestávce přinášíme další vydání obecního občasníku. V tomto vydání se
pokusíme shrnout alespoň ty nejdůležitější informace, jenž se udály za cca dva měsíce od předchozího
výtisku z července 2013.
Nejdůležitější informace se týká vody z veřejného vodovodu. Bohužel po zimním období, kdy
bylo po několika letech opět více sněhu, stouplo množství dusičnanů ve vodě až k hranici výjimky,
tedy k 80 mg/litr. To by ještě nebylo tak špatné, ovšem na to navázaly opakovaně vytrvalé deště, které
zvedly hladinu spodní vody a do vrtů proteklo z půdy další nashromážděné množství dusičnanů a tím
jsme překročili hranici výjimky. To se týká obou vrtů. Ve spodním, ze kterého zásobujeme obec, je
podle posledního vzorku z července 2013 cca 125 mg dusičnanů na litr. V horním, který jsme v
minulosti nechali prohloubit, ovšem bez pozitivního výsledku, je taktéž z července 2013 cca 133 mg
dusičnanů na litr. Na základě těchto skutečností Hygienická stanice Nymburk ukončila platnost
výjimky a zakázala vodu používat jako pitnou do doby, než se množství dusičnanů dostane opět
alespoň pod hranici výjimky. Další odběr vzorku je naplánován v týdnu na období od 17. do
24.9.2013. V té době taktéž odebereme vzorek z vrtu za tratí (u Kačáku), který se momentálně
nevyužívá. Jedná se o vrt ze sedmdesátých let, jenž byl součástí hydrogeologického průzkumu. Vrt o
hloubce přes 90 metrů je v majetku obce, na obecním pozemku a pokud by byly vzorky a schopnost
zásobovat obec v pořádku, neprodleně necháme zpracovat projektovou dokumentaci na jeho
připojení k veřejnému vodovodu. Vlastním testem jsme zkoušeli množství dusičnanů a v tomto vrtu
jsou v minimálním množství, což by bylo dobré. Vyhovět ovšem musí i ostatní sledované ukazatele ve
vzorcích odebíraných v rozsahu a počtu za rok, dle platné vyhlášky. I v případě, že bude vše dobré, je
třeba počítat s realizací až v příštím roce. Případná trasa se nachází pod tratí, tudíž je třeba k
projektu a k povolení zajistit spoustu vyjádření dotčených orgánů. Do doby, než bude nějak
dlouhodobě vyřešeno zásobování veřejného vodovodu z vrtů, bude někdy od první poloviny října
2013 k dispozici stojan na EKO vodu. Po delším vyjednávání se nám podařilo dohodnout se s jednou
z firem, aby ho k nám instalovala. Bohužel jsme malá obec a firmy se do toho nehrnou, neboť se jim
to dle jejich vyjádření nevyplácí. Požadují minimálně 1500 obyvatel. K dohodě nakonec došlo a s
firmou máme předběžně domluveno, že zde stojan na EKO vodu umístí a budou ho zásobovat vodou
z Káraného minimálně po dobu dvou roků. Kdo bude stojan provozovat, to ještě není rozhodnuto,
neboť to může být firma, jenž provede instalaci nebo obec. Stejně tak cena není známa, ale bude
stejná jako v okolních městech. Obec bude dotovat elektrickou energii, potřebnou ke chlazení vody ve
stojanu. Jaká to bude částka záleží na odběru vody. Jiné reálné řešení dodávky pitné vody v krátkém
termínu není možné zajistit. Toto řešení nakonec doporučila i Hygienická stanice, a to včetně
poskytnutí kontaktů na firmy, jenž se EKO stojany zabývají. Bohužel, to co se děje pod zemí a působí
na to okolní vlivy, nemůžeme nějak jednoduše vyřešit. Řešením je právě ty vlivy vyloučit a najít
zdroj, který na nich nebude závislý. Všechny naše kroky vedou k tomu, abychom měli k dispozici
stabilní zdroj pitné vody s dostatečnou vydatností. Děkujeme za pochopení.
V souvislosti s provozem vodovodu a kanalizace ještě připomínáme několik důležitých
informací. Nejprve k vodě. Cena vodného pro rok 2013 i po tom, co se obec stala plátcem DPH,
zůstává stejná, tedy 20,- Kč za m3. Odečty vodoměrů proběhnou v měsíci říjnu. Platbu záloh na
vodné (můžete jí při platbě na účet sloučit s platbou za stočné, neboť to jde to na stejný - hopodářský
účet) provádějte ideálně v lednu, dubnu a červenci každého kalendářního roku, a to buď v hotovosti
na obecním úřadě nebo přes účet - číslo účtu je na každé faktuře. Zálohy ovšem můžete posílat
kdykoliv, záleží na vašich finančních možnostech. Rozhodně však doporučujeme zálohy platit, aby
vás poté v říjnu nepřekvapila faktura. V případě, že máte problém s úhradou faktury, přijďte na
úřad a můžeme to vyřešit splátkovým kalendářem. Tento krok však musí vzejít z vašeho podnětu.
U stočného zůstává i po tom, co se obec stala plátcem DPH, cena za m3 37,- Kč. Odečty
počítadel motohodin proběhnou ve stejný den. Počítadla motohodin byla instalována z důvodu, aby se
neúčtovalo, tak jak to běžně dělají jiní provozovatelé, stočné podle vodného. Chtěli jsme zohlednit to,
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že se také zalévá, napouštějí bazény, atd. Přepočet na m3 vzešel z dlouhodobého měření na třech odběrných místech. Zároveň pak zkušebním čerpáním dvou čerpadel, kdy bylo čerpáno určité množství
vody a dle času jsme pak průměrem a průměrem z odběrných míst vypočítali přepočet, který
vycházel na 3,37 m3. Zaokrouhlením na nižší číslo jsme došli ke konečnému číslu tedy, že jedna
motohodina je 3,3 m3. U nikoho, kdo odebírá vodu a využívá kanalizaci, nedošlo k fakturaci vyšší
spotřeby za stočné než za vodné. Pokud by takový přepočet vznikl, tak bychom se tím zabývali. V
připravovaných smlouvách (kvůli plátcovství DPH) o dodávkách vody a odvádění odpadních vod
budou mít odběratelé možnost si vybrat, zda-li bude stočné kalkulováno dle počítadel motohodin
nebo podle odečtu vodoměrů.
Zajímavou akci pořádá o víkendu od 13.9. do 15.9. místní Tělovýchovná jednota Sokol Stratov,
která připomene 100. výročí založení SOKOLA ve Stratově, jehož založení se datuje dle dochovaných
záznamů na 15.září 1913. Vzhledem k tomu, že není žádná databáze především starších členů, kteří
se aktivně jako členi nebo sportovci zapojili do dění v Sokole Stratov, vyzývá je tímto výbor
Tělovýchovné jednoty, pokud již neobrželi osobní pozvánku, k účasti na těchto oslavách. Přijďte buď
v pátek 13.9. v 18,00 hodin k antukovým kurtům nebo v sobotu 14.9. ve 12,00 hodin na fotbalové
hřiště, případně v neděli 15.9. k antukovým kurtům. Obdržíte pamětní list a malou pozornost k
výročí Sokola a můžete shlédnout sportovní výkony zástupců jednotlivých oddílů Tělovýchovné
jednoty. Celý program oslav je v obecní vývěsce, na internetových stránkách TJ Sokol, internetových
stránkách obce nebo v obchodě.
Nyní krátce připomeneme dvě největší investiční akce letošního roku. V průběhu jara a léta
proběhla výstavba infrastruktury v lokalitě Za Radostí II, té nejblíže ke trati. Nyní jsou již všechny
inženýrské sítě hotovy a v lokalitě může začít výstavba domů. Obec zde postupně prodávala 22
pozemků, z nichž zbývá k prodeji již jen jeden. Předpokládáme, že první domy začnou v lokalitě růst
v průběhu roku 2014. Díky prodeji pozemků bylo možné investovat do rozšíření a rekonstrukce
mateřské školy. K původním 21 přibylo 7 míst, která byla po kolaudaci a zápisu do rejstříku škol
obsazena na základě dodatečného zápisu. Rekonstrukce probíhala po dobu letních prázdnin a
vzhledem k následné administrativě, jí bylo třeba dokončit v první polovině srpna. To se nakonec
podařilo. Nyní je kapacita na maximální hodnotě jednotřídní mateřské školy, tedy 28 míst. Investice
ve výši cca 2 mil Kč nejen rozšířila prostory, ale také byly stávající prostory upraveny dle platných
předpisů. Tyto úpravy by nás časem stejně čekali a neminuli. V plánu je v roce 2014 ještě předělat
zázemí kuchyně, a to taktéž v období letních prázdnin.
Pro letošní rok ještě počítáme s výměnou střešní krytiny včetně latí na budově obchodu, č.p.51.
V současnosti jsme v prostorách této budovy dokončili vyklizení přilehlých skládků a půdy. V půdním
prostoru se nabízí místo pro případné vybudování jedné bytové jednotky. Výhledově bude k tomuto
záměru připravena projektová dokumentace. Taktéž v půdních prostorách budovy obecního úřadu
díky rekonstrukci mateřské školy a s tím spojené rekonstrukci schodiště, jsou nyní prostory, ve
kterých by mohly vzniknout do budoucna buď bytové jednotky nebo nějaké prostory pro drobné
živnostníky a jejich služby. Toto musí být nejprve konzultováno s hasiči, neboť se jedná o třetí
nadzemní podlaží, ve kterém například dle platných předpisů nemůže být mateřská škola.
Otázku bydlení, konkrétně pro seniory probíráme již od jara. Na základě jednání s jednou z
firem, které v oboru podnikají, jsme oslovili obyvatele s dotazem o případném zájmu o takzvaný
Penzionek pro seniory. Ohlas nebyl nijak veliký, v podstatě spíše takové sondování, nic konkrétního.
Přesto jsme učinili ještě jeden pokus a s textem pozvánky připraveným firmou a částečně upraveným
námi, jsme na 16.8. svolali schůzku se zájemci o tuto formu bydlení. Nakonec se sešlo, kromě zástupce
obce a dvou zástupců firmy, pět obyvatel. Z diskuse se zástupci firmy a dle metodiky poskytovatele
dotace jsme kolektivně, kromě zástupců firmy, došli k závěru, že ten záměr je dobrý, ale podmínky
dotace jak pro obec jako příjemce, tak pro případné nájemce, mírně řečeno velmi přísné. Na základě
tohoto zjištění se prozatím záměr na výstavbu Penzionku či jiné formy bydlení pro seniory s využitím
dotace odkládá. Pokud by chtěl kdokoliv na toto téma hovořit se zástupcem obce, může kdykoliv
přijít a pan starosta, který se účastnil všech jednání, mu podá podrobnější vysvětlení.
Na druhou stranu zastupitelé rozhodně neopustili myšlenku bydlení pro seniory, případně i pro
jinou skupinu obyvatel, o čemž svědčí i již výše uvedená myšlenka o využití půdních prostor obecních
budov. Pravděpodobně by se však jednalo o výstavbu bez využití dotace, která je pro všechny strany,
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kromě jejího poskytovatele, velmi zavazující a v některých situacích by stavěla představitele obce do
situace, ve které by museli rozhodovat o tom, zda-li je nájemce ještě soběstačný či nikoliv. To je jen
některý z případů, pro které se zdá využití dotace, alespoň v této podobě, nereálné.
Taktéž menší zájem z řad seniorů, kteří jsou pochopitelně spjati se svými nemovitostmi a
nedovedou si představit, že je opustí a šli by do nějakého bytu, i když s nějakým malým zázemím a se
sousedy, nám prozatím ukazuje, že to není úplná priorita obyvatel.
Se začátkem školního roku se rozeběhne taktéž již oblíbený Stratováček, který má své stálé
zázemí v zasedací místnosti obecního úřadu. Pod vedením Heleny Pilařové, což je naše nová
obyvatelka, se za počáteční pomoci Moniky Hrázské, která se dětičkám vzorně věnovala před ní,
budou každé úterý od 17 do 18 hodin děti ve věku od cca 3 do 8 let scházet na obením úřadě. Kromě
pravidelných úterků se nadále počítá s akcemi, které byly pořádány Stratováčkem, či se jich
Stratováček účastnil. V nejbližší době tedy bude drakiáda, lampionový průvod, následovat bude
tradiční přivítání adventu, Tříkrálová sbírka, maškarní karneval a další jarní či letní akce.
Byť je ještě do vánočních dní a adventu daleko, tak přeci jen připomínáme letošní termín. Již
tradiční přivítání adventu se uskuteční v neděli 1.12. od 16 hodin u stromu na křižovatce. Pokud by
měl někdo z vás nějaký námět či se chtěl aktivně nebo pasivně zapojit do příprav i vlastního průběhu,
nechť se obrátí na obecní úřad. Budeme rádi, když se program oživí o jiné, neokoukané věci.
Co není tradiční, ale je to také dosti často, jsou volby. Tentokrát nás čekají 25.10. a 26.10
mimořádné do poslanecké sněmovny. To se jistě dozvíte ze sdělovacích prostředků, které budou určitě
brzy zahrnuty reklamami. Volby proběhnou jako vždy v zasedací místnosti obecního úřadu.
Katastr nemovitostí dokončil obnovu (měření) katastrálního operátu přepracováním na
digitalizovanou katastrální mapu na území obce Stratov. K veřejnému nahlédnutí budou mapy
předloženy v zasedací místnosti obecního úřadu Stratov od 4.11.2013 do 15.11.2013 vždy v pracovních
dnech, a to včetně možnosti uplatnění námitek proti jejich obsahu. V pondělí a ve středu bude
možnost nahlédnutí od 15 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 11 do 12 hodin. První den, tedy v
pondělí 4.11. od 8 do 14 hodin a poslední den, tedy v pátek 15.11. také od 8 do 14 hodin, bude
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Pokud tedy budete chtít nějaké
informace, využijte k návštěvě tyto dny. Celý dokument od Katastrálního úřadu je ve vývěsce
obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
Možná jste si již všimli, že je v naší obci občas, nepravidelně, vidět ve stejnokrojích Městská
policie Milovice. Začátkem září vstoupila v platnost veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Stratov a
Městem Milovice, zřizovatelem Městské policie, o výkonu služby na území naší obce. Budou zde
působit v kontroly dodržování veřejného pořádku, dodržování obecně závazných vyhlášek, drobných
krádeží, zaběhnutých psů, měření rychlosti v místech schválených dopravní policií ČR a také v
oblasti prevence, včetně zajištění ukázek, například pro děti v mateřské škole nebo při dětském dnu.
V případě, že budete mít nějaký podnět či dotaz, můžete kontaktovat jejich stálou službu, a to buď
telefonicky na číslech 325 516 880 nebo 325 517 170, případně elektronicky na kontaktní e-mail:
mp@mestomilovice.cz. V případě, že Váš podnět či ohlášení nebude v jejich kompetenci, budou
kontaktovat státní policii. Dbejte prosím především u psů k jejich hlídání, aby se vám nezaběhli. Pak
to končí až umístěním v útulku, což je následně, pokud chcete pejska zpátky, dost drahá záležitost.
U psů ještě malé zastavení. Je to krásné mít psa, je přirozené psa venčit, ale žádáme vás, aby
jste si po nich uklízeli jejich exkrementy. Především v parcích a hlavně na cestě k vlakové zastávce při
cestě po pěšině se to jen hemží psími výkaly. Jak pro ty, jenž využívají tuto trasu k cestě na vlak (a
těm děkujeme, že nechodí po silnici, což je velmi nebezpečné a s blížícími se dny, které jsou čím dál
kratší a čekají nás podzimní a zimní plískanice, ještě více nebezpečnější), tak pro naše zaměstnance,
jenž provádějí údržbu zeleně, především tedy sekání a hrabání, to vážně není nic příjemného.
Myslíme si, že se to dá zvládnout a mělo by to být automatické. Nechceme se dostat do stádia, kdy
bude poplatek za psa ne 50,- Kč, ale 1.000,- Kč a výše a výkaly budeme uklízet nějaký vysavačem,
jako je to ve velkých městech. Buďme k sobě ohleduplní a alespoň tuto základní věc dodržujme.
Opravdu to není nic příjemného, ať už pohled na výkaly, či přímo "nehoda" na botě, v ještě horším
případě na výstroji. Děkujeme za pochopení.
Bohužel na stejných místech, hlavně však na cestě k vlakové zastávce, se občas vyskytnou i
exkrementy od koní. To, že by tam koně neměli chodit je jedna věc, neboť tu nezpevněnou, pouze
3

ušlapanou cestu částečně poškozují, případně dělají i dolíky v trávě. Pomineme-li však tuto skutečnost, tak zcela jistě by tam po nich neměly zůstat jejich výkaly. To je podobné, ale ve větším, jako u
psů. Pokud se již něco takového stane, tak si to dotyčný po svém miláčkovi musí uklidit. Tímto tedy
oslovujeme těch několik málo majitelů koní, aby toto měli na paměti.
U odpadů, i když již ne u biologických, ještě zůstaneme. Neustále se množí odkládání všeho
možného ke kontejnerům na tříděný odpad. Záchodová mísa opravdu do tříděného odpadu nepatří.
Stejně tak autosklo. Obě tyto věci a spoustu jiných (NE VŠAK ODPAD ZE STAVEB ČI STAVEBNÍ
SUŤ, tu si likviduje každý sám na vlastní náklady) má dotyčný možnost odvézt každou první a třetí
sobotu v měsíci od 9 do 10 hodin na dvůr obecního úřadu, kde jsou k dispozici kontejnery na
velkoobjemný odpad. Konkrétní termíny do konce letošního roku jsou: 21.9. ; 5.10. ; 19.10. ; 2.11. ;
16.11. ; 7.12. ; 21.12. vždy od 9 do 10 hodin. Využívejte této možnosti a nedělejte nepořádek v okolí
kontejnerů. Stejně tak, pokud jsou kontejnery plné, nepohazujte to okolo. Deštěm se to rozmočí, vítr
to odnese po celé obci. Předpokládáme, že to nechce nikdo z nás, aby jsme měli odpadky po celém
území obce. Pokud jsou kontejnery plné, tak vás žádáme o trpělivost. Není to tak, že zavoláme a hned
někdo přijede. Každá svážená komodita: PLASTY - svoz KAŽDÝ ČTVRTEK ; PAPÍR - svoz VŽDY
LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ ; SKLO - svoz VŽDY PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI ; OBALY OD
NÁPOJŮ - svoz ČTVRTLETNĚ - VŽDY ČTVRTÁ STŘEDA V MĚSÍCÍCH (březen, červen, září,
prosinec) má své termíny svozu, které se nesjednávají, ani mimořádně neobjednávají. Firma má dny
a trasy, kdy se která komodita sváží. Dále je možné dvakrát do roka nechat odvézt nebezpečný odpad
(např. oleje, barvy, zářivky, penumatiky bez disků, elektrospotřebiče, z nichž lednice musí obsahovat
kompresor - bez toho nám jí nevezmou a pračky nejsou nebezpečným odpadem, tudíž je vozte k
velkoobjemnému odpadu ve výše uvedených dnech. Termín dalšího svozu nebezpečného odpadu je v
sobotu 16.11. od 11,55 hodin. Nebezpečný odpad tedy přivezte až ten den. V opačném případě je to na
veřejném prostranství, okolo chodí děti, které jsou zvídavé a navíc to nepřidává na vzhledu. Žádáme
vás, aby jste opravdu dodržovali výše uvedená pravidla a postupy při nakládání s odpady. Je to v
zájmu nás všech.
V průběhu července a někteří i v průběhu srpna, jste se zúčastnili elektronické aukce na
dodavatele elektrické energie. Ti, co dodali podklady v průběhu července, již mají aukci "za sebou" a
výsledek se dozvíte od firmy E-CENTRE osobně, telefonicky. Pro porovnání bude k dispozici tabulka
s vaším současný tarifem a novým tarifem. Průměrná úspora se pohybuje okolo 30% z CENY
SILOVÉ ELEKTŘINY. Jedná se o průměr a jednotlivé tarify budou mít rozdílné procento úspor.
Větší úsporu budou mít ti, kteří elektřinou topí, menší ti, kteří ji využívají pouze na ohřev vody. Jak
již bylo uvedeno, zástupce firmy vás bude kontaktovat s tím, že vám sdělí další podrobnosti o termínu
podpisu smlouvy, od kdy bude smlouva platná, co s tou stávající, atd. Smlouvy se budou podepisovat
na obecním úřadě v úředních hodinách. Dle předběžného sdělení firmy by měly být smlouvy k
podpisu 19.9. nebo 20.9. a následně bude týden z vaší strany na jejich podepsání. První den podpisů
by na úřadě měl být zástupce firmy, což je ideální termín, pokud by jste měli ještě nějaké dotazy. To,
kteří se přihlásili během srpna, se zúčastní zářijové aukce a vše bude podobné, pouze o měsíc déle.
Pokud ještě někdo z vás váhal nad účastí v aukci a měl by zájem se jí zúčastnit, může prozatím vždy
do 20 dne v měsíci přijít se smlouvou a vyúčtováním za poslední období (rok) a následující měsíc
bude zařazen do aukce. Pokud máte rádi spíše individuální přístup, můžete se obrátit na pana Mgr.
Petra Kopeckého z Lysé nad Labem, jenž zastupuje firmu Optimalenergy, nabízející taktéž
poradenství v oblasti úspor energií. V případě, že si na telefonu 608 974 985 domluvíte schůzku, může
se případně uskutečnit i na půdě obecního úřadu, pokud si nechcete někoho pouštět domů.
Poslední informace se týká prodeje dřevní štěpky (drtě) v 50 litrových pytlích. Váha je cca 1520 kg. Cena za jeden pytel je 30,- Kč. Buď si pytle odvezete osobně (váha cca 15-20 kg) nebo jakmile
bude zarezervováno více zájemců, pytle bychom rozvezli. V případě pytlů naní žádný pořadník, ale
budeme uspokojovat zájemce podle toho, jak přijdou. Maximum na jedno číslo popisné je prozatím
10 pytlů. V případě, že by se vše neprodalo, můžeme limit zvýšit. V případě více zájemců si je
sepíšeme a při plánovovaných prořezech stromů nadrtíme větve a dovezeme později.
V rámci ochrany životního prostředí nabízíme možnost zasílání Stratovského listu e-mailem
místo tištěné podoby. V případě zájmu zašlete kontaktní e-mail na: stratovskylist@seznam.cz.
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