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Vážení spoluobčané.
V letošním roce poprvé jsme pro vás připravili vydání obecního občasníku.
Důvodů proč až nyní bylo několik. Tím hlavním byl fakt, že jsme čekali na nějaké
zásadní informace k žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace. Rozhodnuto mělo být
už v dubnu, pak v květnu, v červnu, pak byly povodně, jednání o nové vládě a další
události. Dále nás zdrželi volby, které proběhly začátkem června a především
administrativa okolo nich. Jakmile proběhly a vše se uzavřelo, již se začalo
pracovat na dalších volbách, které nás čekají příští víkend.
Nyní již to nejdůležitější. Máme písemný příslib Ministerstva životního prostředí
o obdržení dotace na výstavbu kanalizace. V současnosti pracujeme na podkladech,
a nutných krocích, jenž ještě musíme doložit a učinit, abychom mohli podepsat
smlouvu o přidělení dotace. V současnosti se připravuje výběrové řízení na
zhotovitele, které bude v několika nejbližších dnech zveřejněno na centrální adrese.
Po dokončení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo musíme tyto podklady
doručit na Státní fond životního prostředí k posouzení a ten po zákonné lhůtě vydá
konečné stanovisko o přidělení dotace. Všichni věříme, že když už jsme takto
blízko, tak to dopadne dobře. V časové závislosti na konci výběrového řízení a
posudku "fondu" pak může začít realizace. Pokud vše půjde tak jak se předpokládá,
začátek prací by měl být v červnu 2011 a konec do října 2012. To jsou
přepokládané termíny podle informací, které máme v současnosti. Ještě tu nepadlo
ani slovo k výši dotace. Rozpočet celé akce je cca 46.500.000,- Kč. Přislíbená
dotace je ve výši 35.500.000,- Kč. Z toho je zřejmé, že nám chybí k dofinancování
11 milionů. Obec má nějaké vlastní prostředky, další část budou tvořit podíly
občanů na jedno přípojné místo (jedno popisné číslo)a v neposlední řadě se budeme
snažit prostřednictvím Krajského úřadu získat dotaci, která by pokryla další část,
jenž musíme dofinancovat z vlastních zdrojů. To jsou v současnosti všechny
nejdůležitější informace, které víme. Jakmile bude něco nového a zásadního,
budete informováni prostřednictvím Stratovského listu a také plánujeme setkání i
se zástupci prováděcí firmy, jakmile bude vybrána a bude znám termín zahájení
prací.
Kromě dotace na výstavbu kanalizace se nám v letošním roce podařilo získat
ještě dotaci na zateplení budovy obecního úřadu, a to ve výši cca 1.600.000,- Kč.
Ta proběhne až v roce 2011 z důvodu lepších klimatických podmínek. Dále jsme
obdrželi dotaci na restaurování Pomníku padlým I.světové války ve výši 120.000,Kč. Práce na restaurování v současnosti probíhají. Pomník v letošním roce slaví 90
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let, ke kterým "dostane" opravený vzhled. Upraveno by mělo být i okolí - dlažba a
zábradlí. Třetí dotaci z Krajského úřadu, a to ve výši 32.000,- Kč jsme získali
tentokrát pro sportovce, konkrétně pro nohejbalovou mládež, která vzorně
reprezentuje nejen obec, ale celý středočeský kraj na republikových i mezinárodních
akcích. Po třech letech snažení se nám také podařilo získat dotaci na výsadbu
Biocentra Habeš, kde bude na přelomu letošního října a listopadu vysazeno přes 7000
kusů různých druhů stromů. Podíl obce na této akci bude cca 9.000,- Kč. Celkový
náklad včetně oplocení přesáhne částku 185.000,- Kč. V budoucnosti zde ve
spolupráci s Městem Lysá uvažujeme o vzniku vodní plochy, která by doplnila celé
území. Již nyní díky vzestupu spodních vod je zde v podstatě jezírko a pro pěstování
neúrodná a hlavně nepřístupná plocha.
Zvýšená hladina spodní vody způsobená již množstvím sněhu v zimním období a pak
vydatnými dešti v letním období a také v minulých dnech má bohužel za následek
zhoršení kvality vody z našeho vodovodního řadu. V posledním vzorku z 6.9.2010 byl
naměřen zvýšený obsah dusičnanů. Z tohoto důvodu doporučujeme dětem do 6-ti
let a seniorům nepoužívat vodu z vodovodu k přípravě pokrmů a k pití.
Pravděpodobnou příčinou nadměrného množství dusičnanů je zvýšená hladina spodní
vody. Ve spolupráci s hygienickou stanicí a zkušební laboratoří budou do konce roku
odebírany každý měsíc zkušební vzorky a po novém roce bude následovat jejich
vyhodnocení. O následných krocích budete samozřejmě informováni. Bohužel nikdo
nedokáže předpovědět, kdy hladina spodních vod opadne.
Vzhledem k chystné výstavbě kanalizace bylo rozhodnuto, že se v letošním roce
nebude realizovat zhotovení zámkové dlažby před obchodem č.p.51, které bylo
naplánováno a ve spolupráci s vedením Jednota SD Nymburk domluveno. Při
výstavbě kanalizace by se musela dlažba rozebrat. Do dokončení výstavby kanalizace,
respektive jeho části v okolí č.p.51 tedy nebude okolí takové, jak bychom si ho
představovali. Věříme, že tento krok občané pochopí.
V letošním roce proběhla další fáze oprav a úprav na hřbitově, kde byl vybudován
centrální chodníček, upraveny postranní cestičky a volné hroby byly upraveny tak, aby
se celkový vzhled hřbitova zlepšil. Posledním krokem bude osazení hřbitovních čísel
k jednotlivým hrobům. V letošním roce se na vzhledu hřbitova zapracovalo a nyní je
už i na majitelích hrobů, abychom si ten stávající stav zachovali. Chtěli bychom
připomenout, že v ceně za hrob, kterou majitelé platí za 10 let je odvoz odpadků, voda
a péče o společné prostory na hřbitově. Rozhodně se však nelze starat o okolí
jednotlivých hrobů a hrobek. Pokud by tomu tak bylo, byl by poplatek
několikanásobně vyšší, což určitě nikdo z nás nechce.
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Jak jste si jistě všimli, tak proměnou projde i křížek. V současnosti je sejmut
kříž a hlavice, do které je vsazen. Hlavice byla rozštěpena na několik částí a
pravděpodobně bude nová. Pracují na ní kameníci. Práce na křížku i na pomníku
by měly být dokončeny k 30.11.2010.
V průběhu září byly v obci osazeny na několika místech lavičky a odpadkové
koše. Umístění bylo zvoleno vzhledem k možné krádeži, mimo komunikace, a
také aby nepřekáželo chystané výstavbě kanalizace. V dalších letech se může
rozšířit počet těchto míst.
Drobnou úpravou prošla na naše opakované žádosti vlaková zastávka. Pracovníci ČD opravili v rámci možností střechu a zabednili deskami otvory po dveřích
a oknech. Dále jsme požadovali a opakovaně na to upozorňujeme, že chceme na
roh zastávky dát lampu veřejného osvětlení, která by osvětlila prostor okolí
zastávky. Bylo nám sděleno, že se chystá rekonstrukce osvětlení a při té příležitosti by se udělala i lampa na rohu. V minulých dnech jsme to opět urgovali a
budeme tak činit do doby, než se to nějak vyřeší. Není to však jednoduché. ČD je
spousta organizací a než se dopracujete k někomu, kdo to má na starosti, tak to
chvíli trvá. Když už se to konečně podaří, tak vám sdělí, že na to nejsou peníze.
Po mnoha měsících se podařilo na obecním úřadu zprovoznit kontaktní místo
CzechPoint. V sou- časnosti vám tedy zde můžeme udělat některý z výpisů trestní, obchodní, živnostenský rejstřík, atd. Dále jsme požádali o možnost ověřování podpisů a listin. Pokud to bude schváleno, v průběhu roku 2011 bychom
zde mohli jako další službu provádět ověřování, což doufáme také využijete.
K důležitým informacím určitě patří ta, že byla schválena Změna č.1 územního
plánu obce Stratov, která rozšiřuje možnost výstavby v nové lokalitě Za Radostí
a zmenšuje minimální výměru stavebních pozemků. Zároveň s tím je ve fázi
schvalování regulační plán stejné lokality, který přesně definuje rozdělení
pozemků na jednotlivé stavební parcely, umístění staveb, komunikace a
inženýrských sítí. Po schválení regulačního plánu se začne pracovat na projektech jednotlivých inž. sítí a po zajištění financování, které nezatíží obecní rozpočet, na jejich realizaci. Zasíťované pozemky pak bude možné prodat, čímž získá
obec další finance, které mohou být využity například na dofinancování výstavby kanalizace. I z toho důvodu se budeme snažit, aby k prodeji došlo co nejdříve.
V souvislosti s platným stavebním zákonem bude obec nucena do roku 2014
upravit stávající územní plán. Na přípravě úpravy č.2 by se mělo začít pracovat
již v roce 2011, neboť se jedná o dlouhodobý proces. Tímto vyzýváme obyvatele
k možnosti písemného podání podnětu ke změně územního plánu obce Stratov,
aby tyto mohly být, v případě že to bude možné, zapracovány do zadání změny
územního plánu.

V průběhu měsíce října budou probíhat pololetní odečty vodoměrů. Žádáme
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vás o umožnění přístupu našim zaměstnancům k provedení odečtu. V případě, že
nebudete přítomni, můžete stav vodoměru sdělit telefonicky: 325 551 461 nebo
e-mailem na : obec.stratov@tiscali.cz. , popřípadě napište stav za okno
nemovitosti. Nezapomeňte uvést číslo nemovitosti, v případě staveb číslo parcelní. Zároveň žádáme všechny občany, aby včas hradili vystavené faktury. V
odůvodnělých případech můžeme přistoupit na formu splátek na základě sepsaného splátkového kalendáře. To je možné pouze v případě aktivity odběratele.
Celá částka v případě splátek musí být uhrazena nejpozději do 15.12.2010.
Ostatní dle data splatnosti na faktuře. Neuhrazení může vést až k odejmutí
některých dotací v řádech statisíců. Stejně tak je tomu i s ostatními poplatky. I
my jsme vedeni k tomu, abychom v případě neuhrazení zvolili další možnosti vymáhání, včetně soudního či exekuce. To samozřejmě nechceme, ale jak už bylo
uvedeno, můžeme díky nezaplacení několika stovek přijít na dotacích o statisíce.
V nejbližší době budou taktéž odečítány elektroměry, bohužel prozatím není
stanoven přesný termín. Jakmile ho budeme vědět, dozvíte se to z rozhlasu.
Dne 16.10. od 9,50 hodin do 10,20 hodin proběhne svoz nebezpečného
odpadu.Tento odpad - například i oleje, barvy, pneumatiky - bez disků - a další
věci, které jsou na letáku na internetových stránkách obce a na vývěsce, můžete
přivézt v předstihu ke stodole u hřiště. V současnosti by již měly při koupi
ledniček, televizorů, monitorů a dalších spotřebičů zajišťovat prodávající firmy
zpětný odběr těch starých spotřebičů. V budoucnu tedy nebude možné tyto
spotřebiče dávat do nebezpečného odpadu. Již v současnosti berou svozové firmy
pouze kompletní spotřebiče. Jakmile v něm něco chybí, tak ho firma nebere.
Mějte tedy na paměti, že zakoupením nového spotřebiče je třeba se zbavit toho
starého, o což by se měla postarat prodávající firma a vy si za to i platíte.
Pro připomenutí, velkoobjemný odpad do kontejnerů na dvoře obecního úřadu
přijímáme každou první a třetí sobotu v měsíci od 9 do 10 hodin, když se nejedná
o státní svátek. Přesné termíny v následujícím období: 16.10.; 6.11.; 20.11.;
4.12.; 18.12.; 15.1.; 5.2.;19.2. Do velkoobjemného odpadu nepatří odpad vzniklý
ze stavební ani z bourací činnosti, ten si musí každý majitel nemovitosti zlikvidovat na vlastní náklady. Součástí tohoto listu je i leták o tříděném odpadu. Již
jsme se naučili třídit odpad, ale pro připomenutí co a do jakého kontejneru patří.
Jak už bylo uvedeno, v termínu 15.a 16.10. nás čekají komunální volby, ve kterých
si zvolíte své zastupce do vedení obce na další čtyři roky. Věříme, že se voleb
zúčastníte v hojném počtu. Je to totiž jedna z možností, jak se zapojit do dění v obci
a alespoň nepřímo ho na další čtyři roky ovlivnit. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas
těm, kterým věříte. Ve stejném termínu a pravděpodobně i o týden později se
uskuteční i senátní volby. I zde je důležitý váš hlas, byť je senát všeobecně
neoblíbený.
Ať už máte názor jakýkoliv, určitě se zde sluší poděkovat všem zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu za práci v právě končícím volebním období 2006-2010.
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Kulturně - sportovní příloha
Významná životní jubilea v roce 2010 oslavili nebo oslaví:
Veverková Marie 70 let
Dušková Božena Myšková Milena 75 let
Rybák Josef Soukupová Marie
70 let
Denk Jaromír Petráček František 70 let
Štok Václav Ježková Helena 75 let
Dudíková Jarmila Prokešová Hana 70 let
Krysličková Olga Macková Marie - 85 let

75 let
85 let
80 let
75 let
75 let
80 let

Blahopřejeme !!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na svět přišli v roce 2010 a stali se našimi novými občánky :
Jakub Čermák
Elen Smékalová
Eliáš Pačesný
Adéla Adamcová
Nikola Adamcová
Jakub Valášek
Sára Pakandlová
Klára Svobodová
Julie Bostlová
Vojtěch Syrový
Vítáme je mezi občany a ať se jim ve Stratově líbí !
Zvýraznění budou slavnostně přivítáni na obecním úřadu v neděli 10.10. ve 14 hodin.
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na území obce se letos konaly dvě svatby. Starostou obce byli oddáni:
13.8. na fotbalovém hřišti Monika Kočová a Michal Hrázský
11.9. v zasedací místnosti obecního úřadu Blanka Tuzarová a Libor Bláha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním roce jsme se se zármutkem rozloučili s:
Františkem Kauckým
Boženou Zemanovou

Věrou Sarkovou

Čest jejich památce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejbližší chystané sportovní a kulturní akce:
6.10. 17,00 hodin - Stratov - Poříčany - fotbalový zápas přípravek
9.10. 10,00 hodin - Stratov - Opočnice - fotbalový zápas žáků
15.10. 20,00 hodin - Pohostinství "U Nejtka" - country zábava
16.10. 15,30 hodin - Stratov - Drahelice - fotbalový zápas mužů
17.10. 13,00 hodin - Stratov - Hrubý Jeseník - fotbalový zápas žáků
19.10. 17,00 hodin - zasedací místnost obecního úřadu - Toulky českou minulostí
20.10. 16,30 hodin - Stratov - Loučeň - fotbalový zápas přípravek
30.10. 14,30 hodin - Stratov - Vykáň - fotbalový zápas mužů
13.11. 14,00 hodin - Stratov - Tatce - fotbalový zápas mužůř
16.11. 17,00 hodin - zasedací místnost obecního úřadu - Toulky českou minulostí
průběžně každé úterý od 15,00 hodin - zasedací místnost OÚ - "Stratováček" pro děti
průběžně každý čtvrtek od 17,00 hodin - zasedací místnost OÚ - "Taneček" pro děti
nově se scházejí zájemci o florbal v sokolovně - info o termínech na www.sokolstratov.cz
informace ke kroužkům k doptání na obecním úřadu nebo na nástěnce na chodbě OÚ
První adventní neděle - slavnostní rozsvícení vánočního stromu s programem
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