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Vážení spoluobčané.
V letošním roce poprvé jsme pro vás připravili vydání obecního občasníku. K řešení je
spousta věcí, bohužel se vše neúměrně protahuje, což nás pochopitelně netěší.
Jednou z nejdůležitějších je kvalita vody v obecním vodovodu. Jak jste byli všichni
informování, ve vodě je nadlimitní množství dusičnanů. V současnosti, a dubnový vzorek
to potvrdil, je jejich množství konstantní, nezvyšuje se ani nesnižuje. Zastupitelstvo z
několika variant řešení prozatím zvolilo tu nejrychlejší, kterou je prohloubení jednoho ze
stávajících vrtů. Tím bychom se měli dostat do jiné úrovně pramenů, kde by dusičnany být
neměly. Pochopitelně je to riziko a nikdo nezaručí, že tomu tak bude, ale je to nejrychlejší
a pokud se to povede i nejlevnější varianta. V případě, že bude výsledek uspokojivý a
rozbory v pořádku, bude se voda z obou vrtů míchat tak, aby byly hodnoty sledovaných
ukazatelů kvality vody v limitu a provoz vodovodu se po přešetření a odsouhlasení
hygienickou stanicí vrátí do normálního stavu. Vzhledem k tomu, že vrt určený k
prohloubení je v ochranném pásmu přírodních léčivých vod lázeňského místa Poděbrady,
museli jsme žádat o souhlas s prohloubením na Ministerstvo zdravotnictví. Ten jsme již
dostali a někdy začátkem května by se po přípravných pracích mělo začít s
prohlubováním. Vlastní prohlubování bude trvat 3-4 dny. Přesný termín bude sdělen v
rozhlase a vyvěšen na úřední desce. Při vrtacích pracích může dojít k výpadkům dodávky
vody. Spolu s prováděcí firmou se budeme snažit tyto výpadky eliminovat. V případě, že
by ani prohloubení vrtu nepomohlo, museli bychom se rozhodnout pro jednu z dalších
variant - úpravna vody nebo napojení na plánovaný vodovod Kostomlaty - Ostrá, jenž
bude provozován firmou VaK Nymburk. U těchto variant by muselo nejprve dojít k výpočtu
investičních a provozních nákladů jak pro obec, tak pro odběratele. Pevně věříme, že se
do této fáze nedostaneme. V souvislosti s medializováním této situace si nechalo několik
majitelů studní udělat rozbor vody ve svých studních. Hodnoty dusičnanů tam jsou pochopitelně ještě ve větší míře, než v obecních vrtech, což jen potvrzuje zjištění hygienické
stanice, že se výskyt dusičnanů projevil v širším území a nejen u nás.
Situaci využili firmy prodávající různé filtry. Jen doporučujeme pečlivě zvážit nákup filtrů,
které nestojí malé peníze a minimálně 1 x ročně se musí investovat do výměny vložky
filtru. V současnosti je pro ty, kteří si nekupují balenou vodu za vlastní prostředky a jsou
odběrateli vody z veřejného vodovodu, možnost vyzvednout neperlivou balenou vodu na
obecním úřadu, a to v úředních hodinách. Množství není nijak normováno a odběr je dle
potřeb. Týdně je odebírána a následně rozdána voda za cca 5.300,- Kč. Je to podstatný
zásah do rozpočtu obce a byli bychom rádi, aby se vše co nejdříve vyřešilo. Co se týče
ceny vodného, tak na rok 2011 zůstává ve výši 20,- Kč za m3, a to i přes to, že bude třeba
investovat do prohloubení a dalších prací statisícové částky.
Neméně důležitou věci, je výstavba kanalizace. V současnosti jsme ve fázi, že máme
vybránu prováděcí firmu a do konce dubna čekáme, jestli se některá z vyřazených
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firem neodvolá k Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS). V případě, že tomu tak nebude,
může dojít k podpisu smlouvy o dílo s prováděcí firmou a následně k předání všech
dokladů na Státní fond životního prostředí (SFŽP), který bude zkoumat, zda-li vše při
výběru zhotovitele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a publicity proběhlo v
souladu se zákonem a nejpozději do dvou měsíců od doby předání podkladů vydá konečné
rozhodnutí a přejde se k podpisu smlouvy o výši dotace a financování výstavby. My máme
v současnosti příslib na určitou částku, ale do podpisu smlouvy se SFŽP není na 100%
jisté, že dotaci opravdu obdržíme. Momentálně je totiž na SFŽP vše pozastaveno, neboť se
po odchodu ministra živ. prostředí a ředitele SFŽP dělá audit a vše se přehodnocuje. Je to
podobná situace, jako Zelená úsporám. Pevně věříme, že když už jsme tak daleko, tak to
dotáhneme do konce a v létě "kopneme do země". V případě, že se někdo odvolá k ÚHOS,
tak to v létě určitě nebude a bude záležet na rychlosti úředníků a na výsledku šetření.
Krátký návrat k balené vodě. Pochopitelně v souvislosti s tím je větší množství plastů a
jsou více naplněné nebo spíše přeplněné kontejnery. Částečně je to opravdu množstvím
PET lahví, ale především kontejnery využívají osoby či firmy, které do nich dávají stavební
odpad (především polystyren ze staveb, stejně jako do kontejnerů na papíry zase kartony a
obaly od stavebních materiálů či prvků), což ovšem podle platné Obecně závazné vyhlášky
nelze a toto si musí stavebník řešit odvozem na skládku a firma by měla mít ze zákona
smlouvu se svozovou firmou na likvidaci těchto odpadů. Vzhledem k nákladům na jeden
vývoz jednoho kontejneru, což je částka cca 200,-Kč / 1 nádoba / týden, tedy nějakých
10.500,- Kč za rok plus daň z přidané hodnoty za 1 konterner, jsme vstoupili do jednání s
firmou a vyjednali dodání třech kontejnerů na plasty (na každé svozové místo jeden) za
celkovou roční částku 6.000,- Kč plus DPH za všechny tři kontejnery. Na svozových
místech by se měly kontejnery objevit do 14 dnů. Na časté dotazy ohledně mimořádného
odvozu zde opakujeme, že každý den se sváží jiný druh tříděného odpadu. Plasty
konkrétně ve čtvrtek. Z tohoto důvodu nemůžeme zajistit mimořádný svoz. Prosíme
obyvatele o udržování pořádku v okolí kontejnerů, je to vizitka nás všech.
Co se týče odpadů celkově, tak opět uvádíme konkrétní termíny otevření dvora, kam lze
odvážet velkoojemný odpad. Je to vždy první a třetí sobota v měsíci od 9,00 hodin do 10,00
hodin, konkrétně: 7.5. ; 21.5. ; 4.6. ; 18.6. ; 2.7. ; 16.7. ; 6.8. ; 20.8. ; 3.9. ; 17.9. ; 1.10. ;
15.10. ; 5.11. ; 19.11. ; 3.12. ; 17.12. Co se týče nebezpečného odpadu, což jsou lednice,
televize atd., tak doporučujeme apelovat na firmu, která vám dodává nový spotřebič, aby si
starý odebrala, neboť na to máte podle zákona nárok. V případě, že přesto tento spotřebič
máte, dovezte ho k obecní stodole u sportovního areálu, nejlépe také ve výše uvedených
konkrétních dnech a časech, aby se mohly okamžitě uklidit. Žádáme vás, aby spotřebiče
byly kompletní, např. tedy i s motorem, obrazovkou. Stejně tak u pneumatik je třeba tyto
dovézt bez disků. S disky nám je neodvezou a nemáme techniku na jejich "vyzutí". Nejbližší
termín svozu nebezpeč-ného odpadu je sobota 30.4.2011. Do času 9,50 hodin prosím
přivezte výše uvedené spotřebiče, dále pak pneumatiky bez disků, staré barvy, oleje, laky,
atd. Další termín svozu nebezpečného odpadu bude pravděpodobně v říjnu letošního roku.
Ještě malé, ale důležité, zdržení u opadů. Jak všichni jistě víte, ze zákona má každý občan
s trvalým pobytem a každý majitel nemovitosti neobydlené nebo určené k rekreaci
povinnost platit za odpady. Obecně závaznou vyhláškou 1/2011 je schválena
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částka 500,- Kč za osobu a 500,- Kč za neobydlenou nemovitost nebo za rekreační objekt
na rok. Splatnost poplatku byla do 31.3.2011. V případě neuhrazení poplatku může spávce,
tedy obec, zvýšit tuto částku na trojnásobek. Upozorňujeme tedy ty, kteří ještě nemají
uhrazeno že je tak třeba učinit co nejdříve, nejpozději však do soboty 7.5.2011, kdy jsou od
9,00 do 11,00 hodin úřední hodiny na obecním úřadu. Po tomto termínu budeme
postupovat dle vyhlášky a vymáhat částku trojnásobnou, a to až třeba exekucí. Bohužel,
ale vzhledem k řádně platícím občanům je to tak spravedlivé, takto musíme postupovat
mimo jiné i proto, že bychom mohli přijít o již přiznané nebo přislíbené dotace. Pro neplatiče
to samozřejmě také může znamenat značné komplikace a mnohokrát vyšší platbu než byl
původní poplatek. Platbu lze provést v hotovosti nebo na účet: 8727191/0100. Jako
variabilní symbol se uvede číslo popisné. Při platbě převodem je třeba si po připsání na
účet obce vyzvednout svozovou známku.
Stejně jako u odpadů, je stejná povinnost platit za psi, ať už je máte k chovu nebo na
ostrahu majetku či k jiný účelům a máte je doma či na dvoře. Každý majitel má podle platné
Obecně závazné vyhlášky oznamovací povinnost a povinnost uhradit poplatek stanovený
vyhláškou ve výši 50,- Kč za jednoho psa a 100,- Kč za každého dalšího psa. Termín
splatnosti je do 30.4.2011. Stejně jako u poplatku za odpady budeme tolerovat nejpozdější
termín úhrady do 7.5.2011. Pak budeme postupovat dle možností daných Obecně
závaznou vyhláškou. Jsme malá vesnice, každý ví, kolik kdo má a jakých psů, takže
nesplněním ohlašovací povinnosti a neprovedením platby se vystavujete nepříjemnostem,
které z toho mohou pramenit. Poplatky jsou v minimální výši, takže určitě nenaruší vaše
rodinné rozpočty.
Úplně stejné je to s platbou za odebranou vodu. Na základě obdržené faktury je třeba v
termínu uhradit fakturované vodné. Zde budeme muset přistoupit kromě vymáhání také k
odpojení od vodovodního řádu, a to v případě, že plátce nebude mít zájem alespoň formou
sepsání a dodržování splátkového kalendáře částku uhradit. I vodné je možné uhradit v
hotovosti nebo na účet, jenž je uveden na faktuře.
Splácet některé poplatky nabízíme již dlouho, ale zájem o tuto formu musí vzejít od
občana. My nemůžeme vědět v jaké finanční situaci se momentálně nachází, ale pokud
přijde, můžeme se na nějaké formě splácení dohodnout. Nejvíce využívané je to u odpadů,
kdy hodně občanů uhradí poplatek ve dvou či třech splátkách. Ta poslední by pochopitelně
měla být do konce března, neboť v případě neuhrazení neobdrží dotyčný svozovou
známku.
Apelujeme tedy na všechny, kteří ještě nemají uhrazeny všechny poplatky nebo si
nesplnili ohlašovací povinnost, třeba u počtu psů, aby tak učinili v termínech uvedených
výše. Děkujeme za pochopení.
Pro ty, kteří mají ořezané větve je sobota 23.4.2011 posledním možný termínem odvézt
je do bývalé skály, kde postupně vzniká hromada, jenž se bude pálit při tradič-ních
"čarodějnicích" 30.4. Jen připomínáme, že na hromadu patří pouze větve. Pálení čarodějnic
podléhá ohlášení a schválení, kterému může předcházet osobní návštěva schvalujícího
orgánu a v případě, že v hromadě bude něco co tam nepatří, může dojít k zákazu pálení.
To by byla velká škoda. Již několik roků je pro návštěvníky pálení čarodějnic připraveno
občerstvení v podobě špekáčků a nějakého pití. V letošním roce bude k dispozici točené
pivo, pro děti pak limonáda a tradičně špekáčky, které bude možné opéci na připraveném
ohništi. Tímto vás zveme na jednu z posledních tradic v obci.
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Další tradicí, která je dodržována je velikonoční trakaření. Od tohoto čtvrtka se chlapci v
předškolním a školním věku vydávají na pouť vesnicí, kde s trakaři obcházejí celou ves a
vše zakončí v sobotu, kdy od osmi hodin ráno zpívají tradiční koledu a obcházejí dům od
domu, kde jim jako odměna jsou darovány vajíčka, sladkosti nebo nějaká finanční částka.
Výsledně se tyto dary rozdělí mezi všechny, jenž se trakaření zůčastnili. Především pro ty,
kteří tutu tradici neznají, nelekejte se podivných zvuků a v rámci svých možností tuto tradici
podpořte. Jednou takto mohou chodit trakařit vaše děti, vnoučata, či jiní příbuzní.
Jarní počasí "zve" všechny ven. Ti nejmenší mohou každý všední den od 16 do 20 hodin
navštívit dětské hřiště na zahradě obecního úřadu. O víkendu a o letních práz-dninách pak
od 9 do 20 hodin. Hřiště je otevřeno za pěkného počasí. Návštěvníky žádáme o dodržování
základních hygienických zásad, používání odpadkového koše a respektování faktu, že na
dětské hřiště je zákaz vodit psy a to z hygienických důvodů. Taktéž lze využít sportovní
areál nebo oba parky, v nichž jsou umístěny lavičky pro odpočinek nebo relaxaci.
Zmíněný sportovní areál, konkrétně fotbalové hřiště, je využíváno fotbalisty TJ Sokol
Stratov, kde v současnosti trénuje a hraje mistrovské zápasy mužstvo dospě-lých, žáků a
mladší přípravky. Zájemci o tento sport, jenž jsou ve věku, kdy by mohli a chtěli provozovat
tento sport jsou vítáni. Taktéž fanoušci, kteří budou ve spor-tovním duchu povzbuzovat
"stratováky" jsou vítáni. Dále jsou v areálu antukové kur-ty, kde pro změnu trénují a hrají
žáci a dospělí nohejbalového oddílu TJ Sokol Stra-tov. Z provozovaných sportů v obci je
možné se zapojit do volejbalu a florbalu (oba sporty bez rozdílu pohlaví a věku), jenž
probíhá v místní sokolovně. Veškeré infor-mace o aktuálním dění a případně kontakty jsou
umístěny na: www.sokolstratov.cz.
Pro zájemce uvádíme nejbližší termíny sportovních akcí ve Stratově:
23.4. - 17,00 fotbal /dospělí/ Stratov - Kostelní Lhota "B"
27.4. - 17,00 nohejbal /dospělí "A"/ - utkání okresního přeboru mužů
4.5. - 17,00 fotbal /přípravka/ Stratov - Sadská
4.5. - 17,00 nohejbal /žáci + dospělí "B"/ - utkání okresního přeboru mužů
11.5. - 17,00 nohejbal /dospělí "A"/ - utkání okresního přeboru mužů
13.5. - 17,00 fotbal /žáci/ Stratov - HrubýJeseník
14.5. - 17,00 fotbal /dospělí/ Stratov - Stará Lysá
15.5. - 9,00 nohejbal žáci - Krajský přebor trojic
18.5. - 17,00 fotbal /přípravka/ Stratov - Poděbrady
18.5. - 17,00 nohejbal /žáci + dospělí "B"/ - utkání okresního přeboru mužů
25.5. - 17,00 nohejbal /dospělí "A"/ - utkání okresního přeboru mužů
28.5. - 14,30 fotbal /žáci/ Stratov - Opočnice
28.5. - 17,00 fotbal /dospělí/ Stratov - Dvory
Aktuální pozvánky na sportovní akce najdete taktéž na www.sokolstratov.cz
V současnosti probíhá restaurování křížku, na které byla podána i žádost o dotaci. Do
října proběhne zateplení budovy obecního úřadu,na které máme přiznánu dotaci.
O dalších novinkách vás budeme informovat v dalším vydání Stratovského listu.
Hezké velikonoce.
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