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Vážení spoluobčané.
V prvních dubnových dnech Vám přinášíme ty nejdůležitější a nejaktuálnější informace, které se
dotýkají nebo dotknou přímo či nepřímo většiny našich obyvatel.
Úplně nejaktuálnější je uzavírka nadjezdu v Lysé nad Labem, který je v havarijním stavu,
na dobu cca 17-19 měsíců, která pochopitelně změní trasy osobní, nákladní, ale i autobusové
dopravy. K uzavření nadjezdu dojde podle posledních informací v neděli 15.4. v 8,00 hodin.
Po několika jednáních byly schváleny dotčenými orgány objízdné trasy. Přes naši obec bude
nakonec vedena „pouze“ objízdná trasa pro osobní dopravu, tedy pro auta do 3,5 tuny
s výjimkou dopravní obsluhy. Nákladní automobily mají objízdnou trasu přes Nymburk, atd.
Z hlediska provozu to s největší pravděpodobností bude znamenat nárůst dopravy a tímto
bychom Vás chtěli požádat o maximální dodržování bezpečnosti při chůzi po komunikacích,
či jejich přecházení. Na objízdných trasách, tedy ve směru od Lysé nad Labem a od vlakové
zastávky budou, po dohodě na jednáních, osazeny značky s omezením rychlosti na 30 km/h. I
přes toto dopravní opatření je třeba opravdu maximálně dodržovat bezpečnost od pěších,
kolařů, ale i řidičů motorových vozidel, abychom předešli nějaké nepříjemnosti. Jak už bylo
uvedeno, tak uzavírka nadjezdu změní trasy autobusové dopravy, a tedy i jízdní řády.
Změněny tedy budou trasy, a tudíž i časy odjezdů a příjezdů. Dopravce vyvěsí tento jízdní řád
v informačních vývěskách u autobusových zastávek. Zároveň bude zveřejněn na webových
stránkách obce a bude umístěn ve vývěsce obecního úřadu. V případě, že nám v této
záležitosti budou známi nějaké zásadní informace, zveřejníme je na webových stránkách
obce, ve vývěsce a v obecním rozhlase.
U autobusů ještě malá připomínka nebo spíše poznatek. Se zástupci obecního úřadu Ostrá jsme
uskutečnili pracovní cestu autobusovým spojem do Milovic, po kterém byla od skupiny občanů
dlouhodobá a opakovaná poptávka. Je třeba říci, že se nejedná o přímé spojení, neboť toto se
s dopravcem opravdu nepodařilo dojednat, ale o spojení přes Kostomlaty nad Labem, Lány,
Hronětice, Vápensko a Milovice vlakové nádraží. Tato cesta trvala 26 minut. V Milovicích je čas si
vyřídit různé záležitosti, včetně třeba nákupů a po cca dvou hodinách se vrátit zpět. Z našeho
pohledu příjemná jízda, na které se nemuselo přestupovat ani při cestě do Milovic ani nazpět. Při
pátrání a doptávání se na různých místech jsme zjistili, že toto spojení není vůbec využíváno, což
musím říci, že nás mrzí, neboť to stálo nemalé úsilí vůbec něco takového dojednat a také vyřešit
financování v řádech cca 200.000,- Kč za rok tak, aby na to obec nemusela vynaložit další
prostředky. Je třeba si uvědomit, že nelze jezdit do všech směrů tou nejkratší cestou a také
skutečnost, že autobusy jezdí v podstatě prázdné a k přidání nějaké linky nebo trasy či změnám
trasy musí být dost pádné argumenty, aby se tím dopravce vůbec zabýval. I z tohoto pohledu nás
mrzí, že spojení není využíváno a naopak jsme byli nepřímo osočeni, že jsme to nezajistili.
Zpět k bezpečnosti provozu. S ní souvisí i výstavba stezky k vlakové zastávce a chodníků v obci.
Vzhledem k tomu, že trasy obou výše uvedených staveb jsou vedeny i po soukromých pozemcích,
není jednoduché projekty dovést až ke stavebnímu povolení a následně k realizaci. U stezky ke trati
trvalo téměř rok a půl, než se nám podařilo smluvně s Českými drahami a dalšími organizacemi na
„dráze“ ošetřit a uzavřít dokumenty pro vydání územního rozhodnutí a následně stavebního
povolení. Zde jsme taktéž vykupovali či směňovali pozemky s dalšími vlastníky v trase stezky.
Nakonec se vše, i když to trvalo, podařilo a začátkem června 2018 začne výstavba stezky, jejíž
dokončení je plánované do konce prázdnin, tedy do 31.8.2018. Z důvodu výstavby stezky bylo
třeba včas, v době vegetačního klidu, pokácet ty ovocné stromy, jež byly v trase stezky nebo v těsné

blízkosti. Místo nich, ale i místo dalších chybějících, po dokončení stezky vysadíme na podzim
stromy nové, tak aby tvořili alej. Je možné, že to spojíme i se 100. výročím vzniku ČSR. O tom
budete včas informováni. Na výstavbu stezky jsme požádali o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury o jejímž případném přidělení bude rozhodnuto v červnu či červenci 2018. Výstavba
ovšem proběhne i bez přidělené dotace. Otázka bezpečnosti pohybu osob ve směru k vlakové
zastávce je natolik závažná, že výstavbu stezky nechceme podmiňovat obdržením dotace.
Vlastní chodníky v obci jsou rozděleny do dvou etap. První etapa při komunikaci od
Kostomlat do Lysé nad Labem je vyprojektována, má územní rozhodnutí, ke stavebnímu
povolení jsme obdrželi souhlasy s výstavbou či přímo podepsali s majiteli smlouvy o smlouvě
budoucí o odkupu části pozemku pod chodníky. Nyní bylo zahájeno stavební řízení k získání
stavebního povolení a pokud vše dobře půjde, tak předpokládáme, že do poloviny roku bychom
mohli stavební povolení obdržet. Poté budou následovat další kroky. Rozpočet této etapy chodníků
je necelých 11 milionů korun, což je v podstatě 1,5 celého ročního rozpočtu obce. Na tuto investici
již budeme muset hledat možné finanční zdroje z dostupných dotačních titulů. Druhá etapa
chodníků je od křižovatky na konec obce ve směru na Milovice. V současnosti probíhají
projekční práce. Nejpozději do poloviny příštího roku bychom chtěli mít projet, územní rozhodnutí
a stavební povolení, aby bylo možné v roce 2020 uvažovat o její výstavbě, jež bude pravděpodobně
opět podmíněna získáním finančních zdrojů z dotačních titulů.
V trase první etapy chodníků je na pravé straně od křižovatky k poslednímu domu ve směru na
Lysou nad Labem ještě původní litinový vodovodní řad, který by bylo dobré ještě před zahájením
výstavby chodníků vyměnit, neboť jsou na něm téměř každoročně poruchy. Naposledy tomu tak
bylo v průběhu letošního ledna, kdy jsme opravu během 3 hodin kromě výkopové techniky zajistili
vlastními prostředky a silami. Každopádně je výměna této části vodovodu třeba, aby se poté
„nerozkopával“ chodník. Na tuto akci máme projektovou dokumentaci i stavební povolení.
Souběžně se snažíme najít nějaký dotační titul, který by z větší části pokryl rozpočet akce ve výši
necelých 1,7 milionu Kč.
Stejně tak máme připraven projekt včetně stavebního povolení na rekonstrukci vodovodu od
křižovatky k firmě Pěstitel Stratov, a.s. až k areálu této firmy. Tento vodovod je taktéž litinový.
Jeho rekonstrukci (výměnu) zvažujeme z důvodu rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě
Pěstitel Stratov, a.s., na kterou se nám konečně, po téměř roce a půl, povedlo sehnat projektanta,
který zpracuje projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení (případně sloučené řízení). Trasa
vodovodu je v trase komunikace, z tohoto důvodu zvažujeme výměnu litinového potrubí za nové,
aby se v budoucnu nemusela „řezat“ komunikace. Rozpočet tohoto projektu je ovšem 1,6 milionu
Kč, což také není žádný „malý“ peníz. Třetí část vodovodu k rekonstrukci, a především
k zokruhování některých hlavních řadů je mezi šachtou před pohostinstvím a šachtou u č.p.175.
Zde sice není litinové potrubí, ovšem nějaké neidentifikovatelné, nestandardní PVC potrubí a jak
už bylo zmíněno, tato část není zokruhována. Zároveň by se připojili dvě nemovitosti, jež nemají
přípojku. I na tuto část vodovodu máme projekt a stavební povolení. Rozpočet této části výměny
vodovodu je 900.000,- Kč. Na rekonstrukce – výměnu vodovodu bohužel nejsou momentálně
žádné dotační tituly a není pravděpodobné, že by někdy v budoucnosti byly. Výměnu tedy budeme
provádět postupně podle možností rozpočtu a s ohledem na priority.
To jsou ty největší akce z hlediska investic do budoucna. Počítáme mezi ně samozřejmě i
doplnění úpravny vody spojené se zapojením nového vrtu do systému zásobování veřejného
vodovodu Stratov. Zde probíhají projektové práce a momentálně byly zadány doplňující odběry
vody z jednotlivých vrtů pro optimální navržení technologie míchání a úpravy vody.
Předpokládáme, že projekt by mohl být hotov do konce letních prázdnin.
Koncem března nechala obec na fotbalovém hřišti, jež je v jejím majetku, instalovat
automatickou závlahu. Po dohodě s prováděcí firmou se realizace účastnil jeden zaměstnanec obce
a jeden zástupce sportovců, kteří hřiště využívají, aby se minimalizovaly náklady na práci při
instalaci. Během osmi dnů byl celý systém instalován a nyní probíhá jakýsi zkušební provoz. Po

realizaci závlahy bude třeba zvýšená péče o trávník, neboť drážkováním a výkopovými pracemi
vznikly holé proužky v části trávníku. S ohledem na to, že fotbalisti mají dvě mužstva přípravky,
jedno mužstvo žáků a jedno mužstvo dospělých, navíc je hřiště samozřejmě přístupné veřejnosti,
tak se nám tato investice jeví jako smysluplná. Věříme, že minimálně jsme tím podpořili ty stávající
fotbalisty a sportovce a taktéž návštěvníky z řad veřejnosti a rádi bychom, aby to přilákalo
k jakémukoliv pohybové či sportovní aktivitě na bezpečném místě další občany, ať už z řad
mládeže či dospělých. Na akce jsme požádali o dotaci. O ne/přidělení bude rozhodnuto do měsíce.
Automatický závlahový systém začínáme výhradně vlastními silami budovat i v Zóně Za Radostí
II. Někteří návštěvníci si toho již jistě všimli, neboť se tam na některým místech objevili nepatrné
výkopky. Systém by měl zajistit pravidelnou zálivku trávy, jež by pomohla i vysazeným stromům.
Nezapomínáme ani na mešní investice. Koncem roku 2017 byl v naší plné režii (kromě
vjezdových vrat) dokončen a zkolaudován sklad u budovy obecního úřadu. Dále pracujeme na
údržbě lesních porostů v majetku obce, kde se v zimních měsících likvidovaly polomy a suché
stromy. Vytěžené dřevo bylo následně prodáno žadatelům podle pořadníku, a to s odvozem až
domů. Takto bylo vytěženo zhruba 55 m3 dřeva. Následoval zevrubný úklid lesních pozemků,
štěpkování a její prodej. Taktéž jsme zlikvidovali nevzhledné křoví při vjezdu do Stratova po pravé
straně od Kostomlat. V době vegetačního klidu proběhl prořez některých stromů a keřů z nichž dva
u hřbitova byly zlikvidovány. Na základě projektu, žádosti a rozhodnutí byl proveden firmou
odborný prořez památné lípy u č.p.47. Likvidaci větví a úklid jsme z důvodu úspory prostředků
prováděli sami. Na obecním úřadě jsme kompletně včetně elektřiny a sádrokartonového podhledu
rekonstruovali dvě místnosti, které budou postupně přeměněny na knihovnu a spisovnu s malou
přijímací místností. Průběžně provádíme opravy či preventivní výměny v kanalizačních šachtách,
kde si některé komponenty sami vyrábíme. Taktéž se věnujeme péči o vzhled obce, kdy byly
nedávno vyměněny prkna na lavičkách, plánujeme výměnu a doplnění košů na odpadky. Touto
cestou bychom rádi požádali obyvatele o dodržování pořádku, využívání odpadkových košů v
obci, využívání sběrného dvora u obecního úřadu, který je otevřen každou první a třetí
sobotu v měsíci od 9,00 do 10,00 pro uložení velkoobjemného odpadu (není možné používat
pro vyklízení nemovitostí), železného odpadu, dále využívání kontejnerů na tříděný odpad,
které jsou na čtyřech místech v obci, kontejneru na textil u č.p.175, popelnice na jedlý olej
slitý do PET lahví umístěné u stojanu na EKO vodu u obecního úřadu, kontejneru na BIO
odpad, který je od cca půlky dubna do půlky listopadu průběžně umisťován na dvou
sběrných místech u autobusové zastávky a u „kalu“, možnosti likvidace nebezpečného
odpadu, kdy je dvakrát ročně u obecní stodoly jeho svoz a také pravidelného svozu
elektrospotřebičů, který zajišťujeme každé první pondělí v měsíci (pokud se nejedná o
svátek) přímo od jednotlivých nemovitostí. Zvláště bychom chtěli požádat majitele psů,

kteří je venčí na obecních plochách, aby si po svých miláčcích uklízeli jejich
exkrementy, na které mají mimo jiné možnost u některých odpadkových košů
využít bezplatně pytle a vhodit je do koše. Opravdu není příjemné do toho
šlápnout po někom nepořádném, sbírat to, případně při sekání obecních ploch to
mít na oblečení, v některých případech i na některých částech obličeje. Děkujeme.
Při zmínce o psech je třeba připomenout, že by pes neměl být na veřejném prostranství bez vodítka,
a to především z důvodu bezpečnosti ostatních občanů a bezpečnosti na komunikacích. Argument,
že nic nedělá opravdu neobstojí. Často se také řeší volného pobíhání psů a může se stát a několikrát
se to již i stalo, že psa nedovedeme identifikovat a pes je následně odchycen Městskou policií
Milovice a po krátké době pak předán do útulku v Lysé nad Labem. Zde je již jeho umístění za
peníze, které v případě, že se o psa majitel nepřihlásí, hradí obecní úřad a v opačném případě
majitel. Částka se pohybuje v řádech tisíců. Stejně tak se již několikrát stalo, že na základě
telefonátu některého z občanů či projíždějících řidičů je volně pobíhající pes, bez toho abychom to
věděli, taktéž odchycen a umístěn nejprve v Milovicích a následně pak v útulku v Lysé nad Labem.

Z práce našich zaměstnanců je ještě třeba zmínit péči o Zónu klidu a pohybu v lokalitě Za
Radostí II, kde byly vysázeny stromy, nyní se pracuje na údržbě trávníku, který se také pravidelně
seká a zavlažuje, dále sami zajišťujeme správu veřejného osvětlení, průběžnou péči o strojní a
materiálové vybavení obce, pravidelné kontroly a zásahy při provozu vodovodu a kanalizace,
průběžnou péči o nemovitosti v majetku obce a spoustu dalších aktivit, které je třeba udělat pro
zajištění chodu obce. Pokud to čas a technika dovolí, tak se snažíme vyjít vstříc občanům, pokud
chtějí využít naši techniku s obsluhou na různé práce, například na prořez stromů, dovezení
stavebního materiálu, čistění okapů, štěpkování, atd. I to je forma služby našim obyvatelům. Na
druhou stranu je zarážející, že některými spoluobčany jsou zaměstnanci neprávem nazýváni
„obecními otroky“. To si opravdu nezaslouží, je to ponižující a také demotivující.
Připomínáme tu projekt ze září loňského roku, kdy jsme spustili projekt Mobilního rozhlasu
(www.mobilnirozhlas.cz), který by co nejširšímu spektru obyvatel v relativně krátké době sdělil ty
nejdůležitější informace. Pro všechny existuje možnost si stáhnout aplikaci a registrovat se
k odběru novinek, jež se dají zvolit přímo do aplikace. Bohužel těch registrovaných, jež by dotáhli
registraci až dokonce, není úplně moc. Ostatním registrovaným se poté musejí zasílal placené SMS
zprávy a vzhledem k tomu, že jich je z registrovaných více než polovina, tak to není úplně to, co
jsme očekávali. Rádi bychom požádali ty, jež mají o informace prostřednictvím aplikace zájem a
mají nedokončenou registraci (tedy chodí jim SMS zprávy), aby se zkusili zaregistrovat případně
registraci dokončili. Pochopitelně je nám jasné, že ne všichni mají tu možnost, ale byli bychom
rádi, kdybychom výrazně navýšili počet registrovaných a z nich aby bylo cca 75% se staženou
aplikací a dokončenou registrací přes aplikaci. Pokud si nejste jisti, zda máte registraci dokončenu,
tak nás kontaktujte na e-mailu či telefonu a můžeme zaslat zkušební zprávu. Přesto, že služba zatím
není podle našich představ, tak věříme, že bude využívána v budoucnu velkou většinou obyvatel.
Budeme rádi, pokud se připojíte k již registrovaným.
Důležitou informací je i to, že pokračují Pozemkové úpravy, jež plynule navázaly na schválený
nový Územní plán obce Stratov. Sbor zástupců se dohodl na Plánu společných zařízení (hlavní a
vedlejší polní cesty a biokoridory), jež byl po úpravách předložen zastupitelstvu obce Stratov
k projednání. To Plán schválilo a nyní se již zpracovávají návrhy na slučování pozemků pro
jednotlivé majitele.
Ve spolupráci s obcí Ostrá se pokoušíme „zahojit“ staré rány a přenést se přes nějakou
historickou nevraživost. Jako první pokus jsme zvolili možnost účasti našich seniorů na akci
Kavárnička, kterou každý měsíc pořádá obecní úřad v Ostré pro seniory. Po domluvě s paní
starostkou nabízíme možnost našim seniorům, aby se ve čtvrtek 26.4 od 16,00 hodin na obecním
úřadě v Ostré mohli této akce v Ostré účastnit a pokud budou mít zájem, mohou tato nebo obdobná
setkání být pravidelně i u nás. Bude-li mít některý ze seniorů zájem o účast, nabízíme možnost
dopravy. V tom případě nás kontaktujte do úterý 24.4. do 15,00 hodin na telefonu 325 551 461
nebo 724 188 660. My Vás odvezeme a přivezeme. Pochopitelně je možnost se na místo dopravit
samostatně.
Plynule jsme tím přešli na pozvánky na nejbližší akce pořádané obecním úřadem:
neděle 22.4. od 14,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu – Dětský maškarní karneval
pondělí 30.4. od 18,00 hodin – tradiční Pálení čarodějnic
konec května/začátek června (bude upřesněno) – Dětský den
??? (zatím není potvrzeno) – společná akce obcí Stratov a Ostrá
Vážení spoluobčané. 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. Sledujte tyto informační zdroje, budete mít čerstvé informace.
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