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Vážení spoluobčané.
Dostáváte do rukou zkrácené vydání našeho občasníku. Zkrácené proto, že mimo jiné připravujeme
oslavy půlkulatého výročí založení obce. Program je na vnitřních stranách dnešního vydání listu. Oslavy
jsme naplánovali na víkend 8. a 9. září 2012. Je to první termín po prázdninách, takže by většina občanů
měla mít po dovolené. Vzhledem k tomu, že většina akcí je pod širým nebem, tak jsme zase nechtěli
oslavy odkládat na pozdější termín, který by byl blíže faktickému datumu první zmínky o naší obci. Pevně
věříme, že nám vyjde počasí, což je základní předpoklad zdárného průběhu oslav. Pokud by se počasí
postavilo proti našemu záměru, budeme se snažit co nejvíce bodů z programu přesunout do náhradních
krytých prostor. O změně bychom průběžně informovali obecním rozhlasem, prostřednictvím vývěsky a na
internetových stránkách obce. Program jsme se snažili udělat pestrý pro všechny věkové kategorie a
věříme, že si všichni přijdou na své. Rádi bychom tímto poděkovali těm několika málo občanům, kteří na
základě výzvy přišli s nějakým nápadem či návrhem k programu oslav. I přes malou odezvu na naši výzvu
se na všechny nabídky na zpestření programu nedostalo, a pokud to bude jen trochu možné, využijeme
těch nápadů v dalších letech. Pokud budou mít oslavy pozitivní ohlas, budeme se snažit pro naše občany
alespoň jednou ročně udělat nějakou společensko-kulturní akci, pochopitelně menšího rozsahu než
chystané oslavy. O programu řeč byla, kompletní dvoudenní program je zveřejněn na vnitřní straně. Pokud
vás program bude zajímat, pozvěte své známé, příbuzné, přátele, ať se přijedou podívat k nám do
Stratova. Každý ze dvou dnů má takové hlavní body programu. V sobotu 8.9. to bude ve sportovním
areálu večerní koncert známé dívčí pop-rockové skupiny THE APPLES, v jejímž bohatém repertoáru
najdete písně z 60.let, rockové pecky a také vlastní tvorbu. Pro přiblížení můžete navštívit jejich
internetovou prezentaci: www.apples.cz. Před jejich vystoupením zahraje k tanci a poslechu skupina TOX
a těsně před koncertem bude zhruba pětiminutový miniohňostroj. Koncert bude pod širým nebem, ale pod
střechou pódia, takže i při špatném počasí se uskuteční. Nedělní čas těsně po obědě vám přijede zkrátit
Tým snů, který se ve fotbalovém utkání utká s tvořící se starou gardou Stratova. Kromě fotbalu zazní
několik známých písní a scénenek, takže ani antisportovci by si neměli nechat toto odpoledne ujít. Celým
programem s Týmem snů , který by měl trvat od 13 do cca 18 hodin, bude dělat průvodce Zdeněk Vrba,
moderátor pořadu Noční proud na Radiožurnálu. Účast ať už na hřišti či za mikrofonem přislíbili mimo jiné
Roman Skamene, Pavel Nový, Pavel Roth, Jaroslav Sypal, Kamil Emanuel Gott, Jiří Procházka s písněmi
z filmu Ať žijí duchové a další. Na sobotní program včetně koncertu a taktéž na nedělní program bude pro
trvale přihlášené občany vstup zdarma. Buď dostanou volnou vstupenku nebo budou označeni decentním
náramkem. Podmínkou volného vstupu je skutečnost, že občan nemá v den konání oslav vůči obecnímu
úřadu žádný finanční závazek, zkráceně dluh. V případě, že bude mít nějakou pohledávku uhradí vstupné
jako ostatní návštěvníci. Na sobotní koncert bude vstupné 99,- Kč, na nedělní fotbal 50,- Kč. Senioři a
studenti mají poloviční vstupné, děti do 15 let věku včetně mají vstup zdarma. I přes to, že bude vstup
volný bude možné dobrovolným vstupným přispět na další kulturní či společenská vystoupení, která pro
občany chceme přichystat. K dispozici budou zapečetěné nádoby na dobrovolné vstupné či příspěvky. O
vybrané částce budeme informovat rozhlasem, ve Stratovském listu a na internetových stránkách.
Zároveň budeme rádi za nějaký nápad, co nebo koho by jste chtěli v budoucnu vidět či slyšet u nás v obci.
Součástí oslav bude i nedělní pochod Stratovem za účasti Baráčníků z Lysé nad Labem a v jednání je
ještě možnost účasti mažoretek. Smyslem pochodu je projít a poznat celý Stratov, neboť někteří určitě
nebyli ve všech, především nových částech Stratova. Při této příležitosti, ale i jinak, bychom Vás chtěli
požádat, aby jste udržovali pořádek v okolí svých domků, využívali vlastních popelnic, popřípadě košů na
odpadky rozmístěných v obci, případně nádob na tříděný nebo velkoobjemný odpad. Pořádek v obci je
vizitka nás všech. Taktéž když je pěkně posekáno před domkem, také to vypadá lépe a pokud se k tomu
přidá květinová výzdoba na parapetech oken, hned je vesnice krásnější. My se v rámci možností snažíme
pořádek udržet, ale bez vaší pomoci je to nemožné. Taktéž při sekání trávy jsme rádi, že většina občanů si
před domkem poseká. V ojedinělých případech to posekáme my, ale je to spíše výjimka z nějakého
důvodu - stáří občana nebo nemá techniku k posekání, atd. Tímto bychom vás chtěli požádat, aby jste
během oslav, ale i jindy pomáhali pokud je to ve vašich silách a možnostech udržovat v čistotě veřejná
prostranství. Jak už bylo řečeno, je to vizitka nás všech a pokud sem přijedou i jiní návštěvníci, udělají si o
nás vlastní obrázek. Ještě je třeba poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě nebo budou podílet na
organizaci oslav. Úplně na závěr připomínáme ještě možnost podpořit oslavy. Pokud by se našel nějaký
sponzor či mecenáš, který by přispěl ať už materiálně (včetně nějakých cukrovinek, občerstvení, které

bude třeba pro vystupující zajistit) či finančně na oslavy, budeme rádi. Pokud jste jedním z nich, přijďte,
napište, zavolejte, nestyďte se. Na oplátku budeme, v případě, že o to budete mít zájem, v průběhu oslav
prezentovat vaši osobu či firmu, popřípadě vaše výrobky (například u vstupů na koncert) či nabídku služeb
(vizitky, letáky). Taktéž můžete své výrobky či služby prezentovat i nějakým stánkem. Je možné, že
nabízíte něco, co ostatní občané hledají jinde. Vše je na dohodě.
Dalšími důvody, proč je Stratovský list tentokrát ve zkrácené podobě je souběh několika důležitých
věcí či událostí. Jak asi víte, v mateřské škole je nová ředitelka, paní Šmídová, která vzešla z konkurzu,
jehož se zůčastnily čtyři uchazečky. Od termínu zahájení předávání mezi původní a novou ředitelkou
uteklo 17 dní (list psán 17.8.) a ještě není celá agenda, ať už finanční či pedagogická předá-na. Taktéž na
obecním úřadě máme novou sílu. Na místě účetní je nyní paní Čeňková, která výběrem ze 13 uchazeček
vystřídala paní Serbusovou, jenž si zaslouženě užívá důchodu. K tomu pomalu přecházíme s kompletním
účetnictvím pod svou správu, rozběhly se centrální registry, takže jsme neustále zahrnováni datovými
zprávami, blíží se krajské volby a s tím spousta administrativních úkonů, které je třeba udělat. Do toho
všeho kontrola z Okresní archivu, která zjistila, že za období 90.let až do roku 2002 nejsou k dispozici
(ztratili se??) téměř žádné dokumenty a pokud ano, tak nedůležité. Z toho vyplynulo správní řízení se
spoustou telefonátů a e-mailů. Souběžně finišujeme s přípravou výstavby inženýrských sítí v nové lokalitě
za Radostí II a začínáme s oslovováním žadatelů z pořadníku. Tak to jen částečný výčet důvodů. Budeme
se snažit, pravděpodobně v říjnu, vydat rozsáhlejší vydání listu. Do té doby ovšem musíme požádat na
ministerstvu kultury o souhlas s jeho vydáváním, neboť se dle výkladu zákona jedná o periodický tisk.
K dalším důležitým věcem pouze zkratkovitě. Bylo dokončeno vyřízení naší reklamace na kanalizačních přípojkách ohledně zamrzání potrubí a výšky šachet. Z hlediska zamrzání mělo ve všech
objektech dojít ke snížení potrubí v šachtě minimálně 40 cm pod výšku terénu. Firma dle předávacích
protokolů toto provedla a majitelé nemovitostí to stvrdili svým podpisem. Při namátkové kontrole nebylo
zjištěno, že by někde zkrácení nebylo provedeno. Cca ve třiceti případech byl ještě dodán nástavec na
šachtu, tak aby víko bylo nad terénem nebo alespoň zároveň s ním. Ve třech případech byl naopak lí-mec
jímky seříznut neboť hodně přesahoval nad terén. Připomínáme, že do kanalizace nepatří žádné
hygienické potřeby kromě toaletního papíru, tedy ani papírové či vlhčené ubrousky. Někteří z majitelů si
uhradili časový prvek do kanalizace. Ten bude oproti původnímu předpokladu, kterým byl květen, instalován až při odečtech počítadel, tedy někdy od začátku října do půli listopadu. Časové prvky již máme,
ale bohužel nezbývá času na jejich instalaci. Budou tedy doinstalovány při odečtu. S odečtem počítadel na
stočné budou odečteny i vodoměry a následně bude provedeno vyúčtování a fakturace. Někteří z vás
zvolili formu záloh. Pro ty, kteří tak ještě chtějí učinit, je možné si uhradit nějakou zálohu (dle vlastního
uvážení, není třeba se držet výpočtu), a to buď hotově nebo převodem na účet 51-7270100257/0100. Jako
variabilní symbol je třeba uvést číslo popisné či parcelní pro lepší identifikaci platby.
V minulém listu jste byli vyzváni na základě spousty dotazů, zda-li máte zájem o služby kominíka.
Sešel se nám seznam cca 30 majitelů, který jsme předali cca před měsícem po několika telefonátech
zaneprázdněným kominíkům panu Krátkému ze Skorkova. Ten by se měl všem zájemcům ozvat a
domluvit si s nimi termín. S námi má dohodu, že nás bude informovat s kým se dohodl a s kým ne. Pokud
jste byli mezi zájemci a nikdo s tímto jménem vás telefonicky nekontaktoval, máte dvě možnosti. Buď mu
zavolat osobně na číslo 603920928 nebo zajít na úřad, kde se to pokusíme nějak řešit. Není to s těmi
kominíky jednoduché. Dle našeho dotazu by cena za vyčištění a za revizi (zprávu) měla být cca 500-600
Kč, v závislosti na počtu majitelů, s nimiž se kominík dohodne. Pochopitelně bude cena jiná, když vás
bude deset a když budou dva.
Kutluře či jinému společenskému dění je věnováno téměř celé vydání tohot listu, ale přeci jenom
malá pobídka. Pokud má někdo nějaký nápad či záměr na pořádání opakujících se akcí (cvičení, tanec,
různé kroužky) nebo i jednorázových akcí (např. nějaký závod v něčem, nějaké vystoupení) budeme rádi
za každý námět, a my se to budeme snažit podpořit v rámci možností, a to buď finančně nebo poskytnutím
prostor, popřípadě spoluprací na pořádání. Je však třeba vzít v úvahu, že nemůžeme zajistit především z
časových důvodů cokoliv. Podpoříme iniciativu, ale ne vlastní realizaci nápadu. Věříme, že se najdou
občané, kteří pro ty ostatní vymyslí a zrealizují něco zajímavého a lákavého, co pomůže sblížit občany
naší obce.
Krásný zbytek prázdnin a těšíme se v zíří na oslavách.
Zastupitelé a další dobrovolníci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydal: Obecní úřad Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem, IČO:00239828,
dne 17.8.2012 nákladem 220 kusů . Za případné chyby se omlouváme

