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Vážení spoluobčané.
Po delší odmlce Vám přinášíme další vydání našeho občasníku. Především se v něm dozvíte
důležité informace ohledně oslav 660. výročí založení obce a dále pak samozřejmě informace,
jež se týkají akcí v nejbližší době. Další, neméně důležité, informace dostanete do svých
schránek v posledním červnovém týdnu, tedy před prázdninami.
Nejprve tedy ta největší letošní akce:
• Na sobotu 10.6.2017 jsme pro Vás připravili OSLAVY 660. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OBCE STRATOV, nebo také jinak řečeno od první zmínky o naší obci. Všichni jste co
nejsrdečněji zváni. Věříme, že se Vám program bude líbit, a že nám vyjde počasí.
Rozhodně se oslavy uskuteční za jakéhokoliv počasí, pouze může být program upraven,
právě s ohledem na počasí.
Pozvánku ve formě letáčku s programem jsme Vám doručili do Vašich poštovních
schránek. Pokud se Vám z nějakých důvodů nedostal do rukou, jsou informace o
průběhu oslav na všech možných místech, tedy ve vývěsce u obecního úřadu,
v obchodě, v restauraci, na vývěskách (kolotočích) v obci, na internetových
stránkách obce, atd. Pochopitelně jsme oslovili i okolní obce s žádostí o zveřejnění a
zároveň jsme samozřejmě zvali jejich občany.
Termín oslav je spojen s „poutí“, jež v letošním roce vychází právě na víkend, kdy
budou oslavy probíhat. Bohužel pouť jako taková je jedna z tradic, jež jsou na
ústupu. V nedávné minulosti se k ní vázaly především pouťové atrakce, případně
taneční zábavy. Nic z toho bohužel, i z důvodu nezájmu provozovatelů atrakcí, již
nefunguje a pouť tedy tak trochu upadla v zapomnění. Byli bychom rádi, kdyby se
tradice dařilo zachovat nebo je znovu oživit, ale k tomu je třeba někoho, kdo si to
vezme za své a pokusí se o to. Obecní úřad určitě bude nápomocen, ať již finančně,
materiálně, propagací, případně čímkoliv, co bude v jeho možnostech, ale není
v našich silách toto vše organizovat.
Nyní tedy zpět k oslavám. Program je prakticky daný, i když pochopitelně k menším
změnám, především v čase, může dojít.
Slavnostní zahájení je na obecním úřadě od 9,00 hodin. Vystaveny budou kroniky
obce, kroniky školní, Stratov v obrazech, tedy porovnání domů z dávné minulosti a
z doby před cca 7 lety, matriční kniha a další zajímavosti. Kromě kronik budou
vystaveny i fotografie, především historické, jež máme nashromážděny na obecním
úřadě. Tyto exponáty bude možné vidět na obecním úřadě do 14 hodin. Tímto
bychom Vás chtěli požádat, pokud máte nějakou zajímavou historickou fotografii,
pohled, kresbu, prostě cokoliv, co by bylo spojené s historií obce, zda-li by jste nám
to na dobu oslav zapůjčili. Pokud něco takého máte, doneste nám to na obecní úřad
nejpozději do středy 7.6.2017. Budeme opravdu rádi za cokoliv.
Věříme, že si v programu každý najde to své, snažili jsme, aby v něm bylo pro
každou generaci něco. Bude nám potěšením, když se přijdete podívat, setkat se se
spoluobčany, popřípadě bývalými občany obce a doufejme i s dalšími návštěvníky
akce.
Po slavnostním zahájení budete mít možnost navštívit prostory mateřské školy, aby
jste například mohli porovnat, jak to ve školce (původně škole) vypadalo dříve a jak
to vypadá nyní.

Od 10,00 do 14,00 bude v parku u křižovatky pro děti skákací hrad a na asfaltové
ploše u autobusové zastávky pak elektrovozítko.
Odpolední program zahájí cca ve 13,30 ve sportovním areálu moderátor Zdeněk
Vrba, kterého můžete znát například z programu Noční proud Českého rozhlasu, ale
také zde moderoval sportovní část oslav v roce 2012. Následovat bude divadlo a
soutěže pro děti. Od 16,00 hodin si přijdou na své především senioři, neboť Vám
přijede zahrát a zazpívat krojovaný dechový orchestr Květovanka. Poté přijde na
řadu drezura koní a kouzelnice. Od 18,00 hodin se pak bude o zábavu starat ABBA
STARS, tedy známé písně, jež jsou pořád oblíbené. Před vystoupením živé kapely
CONTO, která začne večerní program, se Vám představí zástupce rodinného
vinařství Bartoníkovi z Mikulčic a poví Vám nějaké zajímavosti o víně, vinařství,
tedy o tom, kvůli čemu jezdíme na Moravu. Tentokrát tedy nikam nemusíte a vinař
přijede za Vámi. To, jak to s tím vínem opravdu je, budete moci vyzkoušet ve stánku
rodinného vinařství Bartoníkovi, jež bude od podvečera ve sportovním areálu
k dispozici všem návštěvníkům.
Večerní blok zahájí již zmíněná živí kapela CONTO, a to cca od 19,45 hodin. Těsně
před desátou hodinou jsme pro Vás nachystali ohňostroj, který bude, doufejme,
minimálně tak efektní, jako ten novoroční. Po ohňostroji dorazí DJ Štěpo, který
určitě pobaví všechny generace a věříme, že nejen retro písně, ale i novější hity, které
si nachystá nebo si je budete přát, budou důstojnou tečkou za oslavami.
Po celou dobu oslav bude k dispozici občerstvení, aby jste dodrželi pitný režim,
nasytili svoje žaludky a nemuseli tedy odcházet domů. Od odpoledního bloku budou
k prodeji upomínkové předměty, a to nové i ty starší z let minulých.
Na oslavy se nehradí žádné vstupné, pokud tedy nebudete chtít přispět jakoukoliv
částkou dobrovolně do připravené krabičky. V tom případě můžete vyhrát nějakou
drobnost, neboť na základě dobrovolného příspěvku dostanete slosovatelný šatnový
blok. Slosování o drobné ceny bude před zahájením večerního bloku.
Věříme, že průběh oslav bude důstojný, že nevzniknou žádné nepříjemnosti a
případné drobné technické problémy nám prominete, či je vyřešíme. Vše souvisí
s množstvím návštěvníků, kteří přijdou. V této souvislosti Vás žádáme o zvýšenou
opatrnost při pohybu po obci, neboť je předpoklad zvýšeného množství pohybujících
se osob a také většího počtu automobilů. Parkování automobilů bude, v omezeném
množství, v místě bývalé skály, naproti hřbitovu a po skončení dopoledního bloku,
tedy po 14 hodině, pak u autobusové zastávky.
Ještě bychom Vás chtěli tímto požádat o dvě věci:
1/ Jak jste si, věříme, všimli na plakátech či letácích, tak akci podpořilo několik
firem, se kterými obec spolupracovala či spolupracuje. Tyto firmy jsme oslovili a
jsme velmi potěšeni, že nás většina z nich podpořila. Některé jsou prezentovány na
plakátech, některé budou mít reklamu ve sportovním areálu, některé nás podpořili i
bez své prezentace. Všem pochopitelně bude poděkováno i v průběhu oslav. Ještě
jednou jim tímto děkujeme i touto formou a nyní nabízíme i místním živnostníkům,
ale i nepodnikajícím osobám, aby na pořádní oslav přispěli jakýmkoliv finančním
darem či jinou formou. Jako protihodnotu nabízíme možnost umístění reklamy ve
sportovním areálu v průběhu oslav, samozřejmě (pokud to tedy někdo bude chtít
věnovat anonymně, tak nikoliv) i poděkování v rámci oslav. Jak už bylo uvedeno,
může to být finanční částka, případně nějaké drobnosti, jež budou v rámci slosování
předány jako výhra dobrovolným dárcům, jak již bylo uvedeno výše.
2/ V neposlední řadě nám můžete pomoci i materiální formou, kdy musíme, mimo
jiné, připravit občerstvení pro vystupující, takže pokud by někdo chtěl pomoci

s tímto a třeba upekl něco sladkého či slaného, budeme rádi. V tom případě bychom
Vás chtěli požádat o informaci, co by jste případně připravili a v jakém množství,
abychom s tím počítali a mohli se podle toho zařídit. Tuto informaci bychom
potřebovali vědět nejpozději v pondělí 5.6.2017 do 17,00 hodin. Poté se sejde
pracovní skupina a budeme řešit technické záležitosti a mimo jiné právě občerstvení.
Pokud nám tedy takto chcete pomoci, prosíme Vás, aby jste nám tuto informaci
sdělili buď osobně na obecním úřadě, e-mailem na obec.stratov@tiscali.cz, případně
telefonicky na čísle: 325 551 461 nebo 724 188 660. Předem děkujeme všem za
jakoukoliv pomoc.
Nejen s ohledem na oslavy se snažíme, aby byla obec, v rámci možností, co nejhezčí,
tedy aby bylo posekáno, bez odpadků, atd. Při této příležitosti si dovolujeme
poděkovat všem, kteří nám v tomto pomáhají a sekají a udržují i prostory před
svými domy. Bohužel jich je čím dál tím méně a my nemůžeme být v jednu chvíli na
všech místech najednou, neboť těch ploch k sekání a údržbě jako takové přibývá.
Budeme rádi, když si na oslavy (ale nejen na ně) vyzdobíte svá okna, předzahrádky a
oživíte tak pohled na své domy. Děkujeme a vážíme si toho, že se v rámci svých
časových a finančních možností staráte nejen o své, ale i společné.
• v neděli 4.6.2017 od 14,00 hodin se ve sportovním areálu uskuteční SPORTOVNÍ
DĚTSKÝ DEN, kdy se již druhým rokem, za podpory obce, o pořádání stará místní
Tělovýchovná jednota. Pro děti jsou připraveny vědomostní, dovednostní a sportovní
soutěže a možná i nějaké překvapení. K dispozici bude také ohýnek, špekáčky,
klobásy a něco k pití při přítomné. Za účast a splnění úkolů obdrží děti malou
pozornost. Startovné je dobrovolné.
• Odpadové hospodářství obce se za poslední dobu rozrostlo o několik novinek a
v současnosti nabízíme tyto možnosti třídění a likvidace následujících komodit:
a/ jedlé oleje – v PET lahvích do popelnice u stojanu na EKO vodu
b/ ekologická likvidace použitých inkoustových cartridgí a tonerů z laserových tiskáren –
sběrný box v kanceláři obecního úřadu
c/ baterie, drobné elektrospotřebiče (nabíječky, holící strojky, fény, atd.) – sběrný box
v kanceláři obecního úřadu
d/ železný šrot – sběrný dvůr u obecního úřadu – otevřeno každou první a třetí sobotu
v měsíci od 9,00 do 10,00
e/ velkoobjemný odpad – sběrný dvůr u obecního úřadu – otevřeno každou první s třetí
sobotu v měsíci od 9,00 do 10,00. DO VELKOOBJEMNÉHO ODPADU NEPŘIJÍMÁME
STAVEBNÍ SUŤ A DÁLE PAK ODPAD, JEŽ VZNIKNE PŘI ČÁSTEČNÉM ČI KOMPLETNÍM
VYKLÍZENÍ DOMŮ, PŮD A HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV, A TO BUĎ PŘI NEBO PO PRODEJI
DOMŮ, PŘÍPADNĚ PŘI VYKLÍZENÍ Z DŮVODU VESTAVBY ČI PŘÍSTAVBY.

f/ tříděný odpad – k dispozici jsou čtyři sběrná místa, kam je možné uložit papír, sklo,
plasty, nápojové kartony a na jednom z míst pak i textil a boty
g/ bioodpad – na asfaltovém prostranství u autobusové zastávky nebo u kalu je průběžně
umisťován kontejner na trávu nebo listí, v podzimních měsících pak ještě na větve
h/ velké elektrospotřebiče, chladící zařízení a střední elektrospotřebiče – svoz je každé
první pondělí v měsíci (pokud se nejedná o státní svátek, v tom případě je to první
následující pracovní den). NEJBLIŽŠÍ SVOZ proběhne v pondělí 5.6.2017 v dopoledních
hodinách, kdy je možno přistavit k odvozu od vašich nemovitostí velké elektrospotřebiče
(myčky, pračky, sušičky, sporáky, motory, atd.), chladící zařízení (lednice a mrazáky), ale
také menší elektrospotřebiče (vysavače, mikrovlnné trouby, atd.). V případě, že máte
nějaké nefunkční elektrospotřebiče k odevzdání, dejte je nejlépe již v neděli 4.6. před své
domy a my je naložíme a odvezeme. Pokud nás budete o jejich umístění informovat
buď SMS zprávu na číslo: 724 188 660 nebo na e-mail: starosta.stratov@tiscali.cz, budeme
rádi, přispějete tím ke zrychlení svozu.

• Zásobování vodou. Právě v těchto dnech enormně stoupá spotřeba vody, a to
především vlivem napouštění či dopouštění bazénů a zaléváním zahrad a
trávníků. Vzhledem k tomu, že primárně je zásobování pitné vody určeno
k osobním potřebám a hygieně, dovolujeme si Vás požádat, aby jste výrazně
omezili spotřebu vody, jež se přímo netýká osobních potřeb a hygieny.
Vzhledem k tomu, že vodovod je zásobován z vodojemu, jež má kapacitu cca
100 m3, tak není možné pokrýt spotřebu, která se v některých dnech vyšplhá
až k 200 m3, a to ani při nepřetržitém dopouštění vodojemu z vrtů, kdy za 24
hodin do vodojemu z vrtů dopravíme cca 125 m3. Toto se týká především
prvních slunečných dnů. Rekordním dnem byla neděle 28.5., kdy odteklo do
vodovodního řadu 207 m3. Vzhledem k tomu, že i v sobotu 27.5. byla spotřeba
přes 160 m3, tak bez učinění opatření by voda došla. Nakonec tedy nedošlo
k výpadku, ale dovolujeme si Vás požádat, aby jste opravdu vodou šetřili a
pokud už budete bazén napouštět, tak postupně, tedy ne plným průtokem
hadice, ale třeba jen třetinovým. Ještě lépe, pokud takto budete činit v týdnu a
nikoliv o víkendu, kdy je spotřeba sama o sobě vyšší. Tím se spotřeba rozmělní
do více dní a množství vody z vrtů, jež je doplňováno do vodojemu, pokryje
denní spotřebu. V budoucnu plánujeme do systému zapojit i nový (prozatím
nevyužívaný) vrt, ovšem k tomu je třeba vypracovat projekt, který by zároveň
řešil i ostatní vrty, technické možnosti čerpadel a jejich příslušenství a
především úpravu vody, neboť z nového vrtu je třeba vodu upravit. Zároveň
s úpravou by došlo k jejímu částečnému změkčení. Pochopitelně bude záležet
na nabízené technologii, investičních a především provozních nákladech, neboť
úpravou vody dojde k navýšení provozních nákladů, následně tedy i vodného.
V současnosti máme nabídku na zpracování kompletní projektové
dokumentace k výše uvedeným požadavkům, které chceme od projektu
vyřešit. Za pomoci odborného poradce posuzujeme a na nejbližším veřejném
zasedání by měla být předložena zpráva a doporučení, zda-li jí akceptovat a
nechat zpracovat, či zvolit jiný postup. O dalším vývoji v této záležitosti Vás
budeme informovat v dalším Stratovském listu, jež Vám doručíme do schránek
či e-mailů v posledním červnovém týdnu.
Stejně tak Vás budeme informovat o dalších důležitých věcech, jež se Vás
bezprostředně týkají.
Pokud chcete vědět, co se děje v obci a mít to ve svém e-mailu, zaregistrujte se
k odběru novinek, stejně jako to již učinilo přes čtyřicet občanů, na
www.stratov.cz v odkaze Info emailem ( v levém sloupku v dolní části).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro zlepšení a zrychlení informovanosti připravujeme nový systém, kdy
chceme, aby byl kladen důraz na možnost zasílání informací do aplikace
v mobilních telefonech a na adresnost zpráv. Zprávy by šli taktéž zasílat na email, či formou SMS nebo hlasových zpráv. Věříme, že se Vám to bude líbit a
budete tuto možnost využívat. Ještě před spuštěním bychom chtěli požádat o
zpětnou vazbu, zda-li by jste tento systém, jež by postupně nahradil obecní
rozhlas, využívali. Pokud nám napíšete na e-mail: starosta.stratov@tiscali.cz,
zjednodušíte tím naše rozhodování.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydal: Obecní úřad Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem, IČO:00239828, dne 1.6.2017 nákladem 240 kusů.
Za případné chyby se omlouváme.

