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Vážení spoluobčané.
První den po kalendářním konci letních prázdnin Vám přinášíme ty nejdůležitější a nejaktuálnější
informace.
Nejprve bych rád ještě zpětně poděkoval za celý obecní úřad všem, kteří se podíleli na
pořádání oslav 660. výročí založení naší obce, jež proběhly 10.6.2017. Poděkování patří všem,
ať už pomáhali při organizaci, při akci, při úklidu, vystupujícím, prostě všem, kteří jakkoliv
přiložili ruku k dílu. Myslím, že akce se, i díky dobrému počasí, povedla a věřím, že jste to
také tak viděli a přes nějaké drobné organizační nedostatky proběhlo vše, jak jsme si
naplánovali. Za 5 let tedy další výzva 665 let, ale za 6 let magické číslo 666 let od založení
obce. Ať už bude ve vedení obce kdokoliv, bylo by dobré na tato výročí, respektive alespoň na
jedno z nich opět připravit celodenní program, jež bude pro všechny generace. Poděkování
také pochopitelně návštěvníkům akce, kteří přišli v hojném počtu a svou přítomností do
dlouhých nočních hodin dali najevo, že se jim akce líbila.
Nyní již k současnosti.
Úplně nejaktuálnější události, jež se vážou k začátku září, jsou čtyři. Tou první je Mobilní rozhlas.
Po delší úvaze jsme se rozhodli vyzkoušet novinku, která, věříme, bude brána jako krok dopředu a
navíc zajistí, v případě, že se občané zaregistrují, že se především důležité informace, ale i různé
pozvánky, sdělení a jiné podklady dostanou k více lidem a rychleji, tudíž bude o dění v obci vědět
více obyvatel, než je tomu nyní, kdy využíváme k šíření informací rozesílku e-mailem, kde je
ovšem registrováno jen cca 40 obyvatel a především pak klasický rozhlas. Vzhledem k tomu, že se
dost změnila doba, tak tato forma není úplně adresná a přicházejí nové technologie, mezi nimi třeba
právě Mobilní rozhlas. V případě registrace budou lidé dostávat informace, které chtějí (zaškrtnou
si pouze ten druh informací, které je zajímají) a také jakou formou je chtějí dostávat. Buď je mohou
dostávat prostřednictvím mobilního telefonu přes aplikaci, která je ke stažení (tuto formu bychom
měli rádi u co největšího procenta obyvatel, neboť informace je u vás nejrychleji a také je pro
obec nejekonomičtější, tedy zdarma), dále pak bude možné dostávat informace ve formě SMS
zprávy, případně e-mailem nebo ve formě hlasové zprávy, kdy dotyčnému zazvoní telefon a zpráva
mu bude přemluvena. Tyto zprávy budou vždy ze stejného čísla, takže po jeho uložení do paměti
telefonu a následně při dalším zavolání bude dotyčný vědět, že se jedná o zprávu z obecního úřadu.
Samozřejmě respektujeme, že ne všichni mají mobilní telefon, a tak minimálně po dobu jednoho
roku bude nadále fungovat klasický rozhlas a v tomto období se budeme snažit, aby těch
registrovaných bylo co nejvíce. Jako přílohu vydání tohoto Stratovského listu dostáváte
registrační formulář, kde jsou veškeré informace, adresa pro online registraci a dále pak vše
potřebné k písemné registraci, kdy vyplníte vše potřebné a odstřiženou část registračního
formuláře doručíte na obecní úřad, kde budete následně ručně zaregistrováni do systému.
Předem děkujeme, že podpoříte tento nový projekt, jež by měl především zrychlit a
zefektivnit přenos informací mezi obcí a obyvateli. V aplikaci je taktéž záložka ZmapujTo, kdy
můžete zasílat podněty obecnímu úřadu, například o lampách veřejného osvětlení, černé skládce,
atd.
Druhou důležitou událostí je skutečnost, že po dlouhé době se podařilo vysoutěžit firmu na
zpracování projektové dokumentace na posílení zásobování vody, kdy bude do systému napojen
vrt, jež byl vybudován v roce 2015. Součástí dokumentace bude mimo jiné také doplnění úpravny
vody, jež bude upravovat dopravenou a smíchanou vodu z vrtů tak, aby odpovídala platné vyhlášce
MZd. 252/2004. Tu v současnosti splňujeme, ovšem smícháním vody z nového vrtu, jež má jiné

parametry, neboť se čerpána z jiné hloubky a tedy z jiné zvodně, bude třeba vodu upravit. V našem
požadavku na úpravu bylo i to, aby voda, kterou následně dodáváme do vodovodní sítě byla
změkčena, což by mělo mít za následek snížení usazování vodního kamene v podstatě na všem, co
přijde do styku s vodou. Věříme, že tento krok bude vnímán jako pozitivní. Projektová
dokumentace by měla být hotova do konce roku 2017, následně bychom vysoutěžili dodavatele a
souběžně se pokusíme sehnat nějakou dotaci na realizaci, neboť náklady budou určitě v řádech
milionů. Co se týče realizace, tak věříme, že proběhne v roce 2018.
Třetí událostí je skutečnost, že na základě žádostí skupiny obyvatel jsme dlouhodobě usilovali o
zavedení autobusového spojení do Milovic. Po cca 2 letech se podařilo přesvědčit ty důležité
instituce, jež našly kompromisní řešení. Autobus do Milovic pojede 1 x denně, ráno. Zpět pojede
2x. Trasa je přes Kostomlaty, Lány, Hronětice a Vápensko, tedy po stávajících trasách spojení
Kostomlaty – Milovice. Jízdní řády by měly být vyvěšeny na autobusové zastávce a tato změna
platí od 3.9.2017. My zveřejníme jízdní řády s vyznačenými spoji do Milovic na obecním úřadě a
umístíme je i na internetové stránky obce. Nejedná se tedy o přímé spojení, což nám bylo
naznačeno hned na začátku jednání. V podzimních měsících proběhne vyhodnocení zavedení
tohoto spoje a zároveň proběhnou jednání o jeho financování, neboť to je nad rámec společného
projektu obcí okresu Nymburk. Do koce roku 2017 bude tyto spoje financovat Krajský úřad. Co
bude dále se uvidí po dalších jednáních, která se povedou. Roční provoz třech spojů (1x do Milovic
a 2x z Milovic) stojí cca 280.000,- Kč, což je hodně peněz. Nyní je důležité, aby bylo toto spojení
využíváno, když už jsme o něj tak bojovali. To ukáže až vyhodnocení provozovatele.
Čtvrtou událostí je blížící se vydání stavebního povolení na první etapu chodníků (stezka ke
trati), kdy nám chybí projednat a schválit jednu smlouvu se SŽDC a po podpisu obou stran a jejím
doručení na speciální stavební úřad bude vydáno stavební povolení, jež by mělo, řekněme začátkem
října, být platné i s nabytím právní moci. Následovat bude, stejně jako o úpravny vody, výběr
zhotovitele, shánění dotačních peněz a realizace, ve kterou doufáme taktéž v průběhu příštího roku.
Druhá etapa chodníků – průtah od Kostomlat na Lysou nad Labem je také ve fázi před podáním
žádosti o stavební povolení, neboť zbývá „pouze“ na soukromé pozemky uzavřít smlouvy o
smlouvě budoucí na prodej částí pozemku, jež budou dotčeny stavbou chodníků. Předpokládáme,
že se podaří smlouvy dořešit do konce září 2017 a následně podat žádost o stavební povolení. Jeho
vydání očekáváme reálně někdy do konce listopadu či prosince 2017. Pak bude následovat stejný
proces, jako u etapy první – vysoutěžení, shánění dotačních peněz, realizace. Třetí etapa je zatím
pouze v návrhu trasy a vzhledem k vytíženosti projekčních firem v oblasti pozemních komunikací
se nám nedaří sehnat projekční firmu, jež by začala neprodleně pracovat na zpracování projektu.
Stejný problém řešíme i u komunikace od bytovky č.p.77 k firmě Pěstitel, kdy chceme komunikaci
zrekonstruovat a rozšířit a zároveň u ní vybudovat chodníky. Ani zde se nám nedaří opakovaně najít
firmu, jež zpracuje projektovou dokumentaci.
Nově také připravujeme Mapový portál, který se v brzké době objeví na internetových stránkách
obce a budou v něm zajímavé informace, jež bude možné rozmanitě využít, především
infrastruktura, jednoduché vyhledávání nemovitostí, atd. Věříme, že i tato novinka Vás zaujme.
Vážení spoluobčané. První říjnový týden budeme distribuovat další vydání stratovského listu, kde
bude mimo novinek i první vyhodnocení provozu (především registrací) Mobilního rozhlasu. O
novinkách či akcích v období do vydání dalšího Stratovského listu Vás budeme informovat
prostřednictvím Mobilního rozhlasu, webových stránek obce, vývěsky, letáků a klasického
rozhlasu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydal: Obecní úřad Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem, IČO:00239828, dne 1.9.2017 nákladem 220 kusů. Za
případné chyby se omlouváme.

