STRATOVSKÝ LIST duben 2012
Vážení spoluobčané.
V letošním roce poprvé jsme pro vás připravili vydání našeho obecního
občasníku. Měli by jste se zde dozvědět všechny důležité informace od
posledního vydání, které bylo v listopadu 2011. Jsme rádi, že většina občanů,
alespoň podle našich informací, Stratovský list čte a někteří se dokonce i ptají
na další vydání. Pokud máte nějaký nápad, co by se mělo nebo mohlo v
občasníku objevit, na zvláštní příloze je část listu, na kterou můžete svůj
námět napsat a tu část přílohy donést na obecní úřad.
Začneme kanalizací. Ta byla zkolaudována už v listopadu, což už bylo
uvedeno v minulém čísle. Od té doby ke dni 31.3.2012 se připojilo 165 z
celkového počtu 200 objektů, do kterých bylo nainstalováno čerpadlo se
skříňkou s ovládací automatikou. Dalších 19 objektů ještě čerpadlo osazeno
nemá. Jedná se především o objekty, které jsou teprve ve výstavbě. Část
nákladů - cca 2/3 (Přesné číslo není známé, neboť ještě není celá akce
doplacena. K úhradě zbývá cca 6mil. Kč, z toho bychom cca 4 mil. Kč ještě
měli dostat jako další část již schválené dotace.) - je hrazeno z dotace. K
tomu, abychom dostali vše, co nám bylo přislíbeno, je však třeba připojit i
zbývající "dotované" objekty, které ještě nejsou napojeny. Tuto skutečnost
musíme při závěrečném vyhodnocení doložit čestným prohlášením. Následně
tento stav při přezkoumání závěrečného hodnocení prověří komise
Ministerstva, jenž vybere náhodné objekty, v nichž provede fyzickou kontrolu
připojení. Ne všechny z "dotovaných" objektů jsou připojeny. Žádáme tedy
tímto majitele těch nemovitostí, kteří hradili částku 12tis. Kč, aby nejpozději
do 29.dubna 2012 svou nemovitost napojili. V Dohodě, kterou všichni uzavřeli
s obecním úřadem byl termín připojení do 45 dnů od kolaudace, což bylo
přibližně do 23.12.2011. Reálně hrozí, že pokud tomu tak nebude a při
kontrole bude vybrán objekt, který není připojen, budeme muset vrátit část
dotace, což může být až v řádu statisíců či jednotek milionů. Vzhledem k
tomu, že je ve fondech málo financí neboť je stát neumí z EU čerpat, tak se
hledá i v již schválených dotacích jakákoliv mezera v plnění té spousty
podmínek, aby nemuselo dojít ke 100% plnění dotace. Žádáme tedy
opakovaně všechny majitele objektů, které ještě nejsou napojeny, aby v co
nejkratší době svou nemovitost napojili. Postup je stejný. Je třeba napojit
vlastní kanalizaci z objektu do šachty, nátok by měl být maximálně v hloubce
80 cm od povrchu kvůli správné funkci automatiky v čerpací šachtě. Do
šachty je napojení průměrem trubky 160mm. Buď můžete využít služeb
některého z instalatérů - kontakty byly mnohokrát zveřejněny, v případě
potřeby kontakt sdělíme na úřadě. V případě, že budete nemovitost připojovat
sami, potřebujete vrták a manžetu. Oboje je k dispozici na obecním úřadu.
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Při napojování musíme pochopitelně ještě otevřít uliční uzávěr, nainstalovat
počítadlo motohodin do skříňky automatiky a provést základní zaškolení.
Stačí zavolat na obecní úřad a vše "sladíme". Jen pro připomenutí,
vybudovanou kanalizaci v obci provozuje až po napojovací bod v Lysé nad
Labem Obec Stratov.
Co se týče provozu kanalizace, tak se v těch největších mrazech, jenž
trvaly téměř tři týdny, ukázala stinná stránka, neboť v cca 30 případech, o
kterých víme, došlo k zamrznutí části potrubí v kanalizační šachtě. Jednalo
se o tu část pod poklopem, která je v mnoha případech jen několik centimetrů
pod poklopem. Důsledkem bylo to, že splašky ze šachty nemohly odtékat, ale
čerpadlo je přes přepouštěcí ventil pouze točilo v šachtě. Čerpadla v tom
případě běžela i několik hodin, než si toho majitelé třeba jen náhodně všimli
nebo do doby, než dostoupala hladina k vrchnímu havarijnímu plováku a
došlo k zapnutí houkačky, která má upozornit na závadu. Situaci jsme
okamžitě po zjištění první závady tohoto druhu oznámili prováděcí firmě. Na
základě toho byly pro obyvatele připraveny polyestyrenové vložky do šachet,
jenž se instalovali pod poklop. Také jsme obyvatele opakovaně požádali, aby
šachty jakkoliv zateplili. V mnoha případech to asi pomohlo, ale někdě i přes
použití polyestyrenových vložek k zamrznutí tak jako tak došlo. V některých
případech jsme to řešili osobně, někdy si občané i na základě zveřejněného
postupu (jednoduše stačilo téměř vždy opakovaně polít potrubí vařicí vodou)
sami poradili. Někde jsme museli i rozdělat potrubí a vyndavat kusy ledu. Vše
jsme konzultovali s prováděcí firmou, která dodala ty polyestyrenové vložky.
Tímto bychom se chtěli i za prováděcí firmu omluvit za tyto nepříjemnosti.
Tyto problémy jsme neměli jen my, ale i v některých jiných obcích, kde mají
tento systém. Po skončení mrazů a společné schůzce s dodavatelem jsme
tuto závadu vyreklamovali s tím, že chceme, aby výška té části potrubí, která
zamrzala, byla snížena na cca 60-80 cm pod terén, a to u všech šachet.
Prozatím čekáme na vyjádření, neboť tato část prací byla dělána
subdodavatelem, který by měl navrhnout řešení. My budeme požadovat
úpravu potrubí, a to nejpozději do konce října 2012. Tato závada nám
bohužel úplně rozhodila náš záměr, dělat odečty podle stavu počítadla
motohodin, které je nainstalováno u každé spuštěné přípojky. Tam, kde došlo
k zamrznutí se točilo čerpadlo i několik hodin, tím pádem se točilo i počítadlo
a nebude tedy možné přesně odečíst množství čerpaných splašků. Toto lze
eliminovat pouze instalací nějakého časového prvku, který by hlídal čas
čerpání a v případě překročení nastavené doby by došlo k vypnutí čerpadla a
zapnutí houkačky. Toto jsme schopni provést při běžné kontrole, ovšem
koupě toho časového prvku by byla na zvážení majitele, jenž by musel částku
cca 540-600 Kč (podle počtu kusů, které bychom hromadně objednali)
uhradit. To již nemůžeme hradit z obecního rozpočtu. Věříme, že úpravou
výšky potrubí v šachtě, se problém zamrzání minimalizuje, nejlépe úplně
odstraní. Instalací časového prvku by se předešlo možnému a zbytečnému
čerpání naprázdno, které má mimo jiné vliv na životnost čerpadla, ale také na
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spotřebu. Zvažte tedy výše uvedenou možnost instalace časového prvku.
Instalaci bychom provedli, vlastní prvek by hradil majitel. Pokud se
rozhodnete pro tuto variantu, sdělte nám tuto skutečnost písemně na
přiloženém formuláři nejpozději do 30.4.2012 a současně by bylo třeba
nejpozději do 30.4.2012 na pokladně složit oproti paragonu částku 600 Kč. V
případě, že bude pořizovací cena nižší, rozdíl bychom pochopitelně vrálili.
Taktéž se ukázalo, že v některých případech se počítadlo točilo v případě,
kdy zůstalo zamačknuté tlačítko nouzového čerpání a systém pracoval místo
automatického v nouzovém režimu. Toto se vyřeší jednoduchou úpravou
zapojení počítadla, kterou provedeme, až půjdeme do jednotlivých objektů na
pravidelnou kontrolu či údržbu. Připomínáme, že je třeba dbát na to, aby
nezůstalo tlačítko nouzového čerpání zamačknuté. Tím se vyřazuje z činnosti
automatika a čerpadlo odčerpává na spodní havarijní plovák, což není dobré
pro čerpadlo, které v tomto případě nemá minimální hladinu, jenž zajišťuje
funkci chlazení. Nouzové tlačítko (ve většině případů je umístěno úplně
vpravo u počítadla) se používá pouze při závadě a při čištění (omytí), jenž
by se mělo 2x do roka provést a to tak, že se nouzové tlačítko zamáčkne,
čerpadlo vyčerpá až ke spodnímu havarijnímu plováku a poté vypne.
Následně je třeba tlačítko vymáčknout, šachtu, sondy a plováky ostříkat
vodou od nečistot a nánosů, především mastnoty, a to je celé. Tuto
skutečnost jsme při spouštění říkali, ale je jasné, že když se to nepoužívá,
člověk zapomene, proto to raději opakujeme. Budeme to opakovat i ukazovat
při kontrolách, které budeme provádět v období jaro až podzim ve všech
nemovitostech.
Další důležitou věcí, která se týká nemovitostí, které nejsou vůbec
připojeny nebo se ještě nepřipojili je skutečnost, že musí minimálně dvakrát
za rok doložit písemně, jakým způsobem likvidují splašky. Konkrétně to tedy
znamená fakt, že přinesou účty od fekálu či čestné prohlášení, že používají k
likvidaci splašků domovní čistírnu odpadních vod (DČOV), která je řádně
povolena vodoprávním úřadem a je využívána a provozována dle vydaného
rozhodnutí (souhlasu) k provozování DČOV. U fekálů je třeba doložit odvezené množství dle odebrané vody z veřejného vodovodu, což lze dohledat dle
odečtu, tam kde není vodoměr a majitel má studnu, tak podle přihlášených
(trvale žijících) osob v nemovitosti. K výpočtu množství bude použit
celorepublikový průměr, který je cca 90litrů na osobu a den, což je cca 2,7m3
za měsíc a tedy cca 16m3 za pololetí na osobu. To je množství, které bude
třeba prokázat, jak bylo zlikvidováno. Rozhodným datumem, od kdy se
započne s kontrolou je 1.5.2012. Do té doby dáváme možnost všem ještě
nepřipojeným, aby tak učinili. První pololetí, za které se bude prokazovat
likvidace splašků tedy bude od 1.5.2012 do 31.10.2012. Nejpozději do
15.11.2012 doloží majitelé nemovitostí, jenž nejsou vůbec připojeny nebo se
ještě nemovitost ještě nepřipojili, potřebný doklad o likvidaci splašků. Pokud
tomu tak nebude, postoupíme tuto skutečnost na odbor životního prostředí
MěÚ Lysá nad Labem, popřípadě na Českou inspekci životního prostředí.
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Tyto orgány to budou řešit v rámci svých kompetencí, a to buď správním
řízením nebo jiným postupem.
Posledním bodem, který se týká kanalizace, je vyúčtování stočného a
úhrada záloh. Proti našemu záměru se termín trochu posunul, za což se
omlouváme. Čekali jsme mimo jiné na dopojení co největšího počtu objektu,
dále na kalkulaci stočného od provozovatele čistírny v Lysé nad Labem, na
základě které jsme stanovili výši stočného na rok 2012 pro naši obec. Ta
zůstala na stejné úrovni, tedy 35,- Kč za m3. Odečty budou probíhat 1x ročně
(pravděpodobně v průběhu podzimu společně s odečty vody). V letošním
roce to bude díky zdržení trochu posunuté, nicméně pokud chcete využívat
záloh na stočné (i vodné), lze tak učinit čtvrtletně. V dalších letech
předpokládáme zálohy v termínech 28.2.; 31.5.; 31.8. a vyúčtování do 30.11.
V letošním roce vzhledem k posunutí, by se to mělo uskutečnit v těchto
termínech: 20.4.; 30.6.; 15.9. a vyúčtování do konce listopadu 2012.
Následně by se již najelo na výše uvedené termíny - tedy konec února, konec
května, konec srpna a vyúčtování listopad. Výši záloh v tomto prvním období
ponecháme na Vás, ale doporučujeme uhradit zálohu buď dle odečtu
počítadla, pokud víte, kdy bylo instalováno. Jedna motohodina na počítadle je
3,3m3, což bylo přepočítáno z průměru dle sledování spotřeby vody a odečtů
počítadel ve třech objektech v různých částech obce. Nebo uhradit zálohu dle
celostátního průměru, který je 2,7 m3 na osobu a měsíc (dle našich přepočtů
ze třech sledovaných objektů je reálná spotřeba cca 2,15 m3 na osobu a
měsíc, což je cca 72 litrů na osobu a den). Z těchto čísel uhraďte buď celou
výši (vždy zaokrouhlit na celé m3), tedy 2,15 X 3(počet měsíců za něž je
hrazena záloha) X počet osob trvale přihlášených či žijících v
nemovitosti, Tam, kde myslíte, že vaše spotřeba taková není, tak polovinu
částky dle výše uvedeného vzorce. Vše je v přiloženém formuláři, který
prosím odevzdejte vyplněný a podepsaný majitelem či uživatelem nemovitosti
do 30.4.2012 na obecní úřad. Lze jej i naskenovat a zaslat elektronicky. Na
formuláři je taktéž číslo účtu pro platbu přes účet. Jako variabilní symbol
platby uveďte číslo popisné či parcelní. Z hlediska ulehčení od administrativy
bychom byli velice rádi, kdyby většina plateb od občanů proběhla elektronicky. U majitelů rekreačních objektů necháme na zvážení, zda-li chtějí platit
zálohy (v jejich případě by měla stačit jedna - letos tedy do 30.6. a v dalších
letech do 31.5. a v listopadu pak následné vyúčtování) nebo pak uhradí vše
na základě odečtu. To je opravdu individuální, dle četnosti využití rekreačního
objektu. Děkujeme za pochopení.
Stejně jako zálohy na stočné lze hradit zálohy na vodné. To je
stanoveno na rok 2012 taktéž ve stejné výši, tedy 20,- Kč za m3. Dle stejného
vzorce jako stočné, tzn. 2,15 m3 X (3)počet měsíců X počet osob trvale
přihlášených či žijících v nemovitosti a to buď v plné výši nebo alespoň
polovinu. Zde je třeba vzít v podtaz, že pokud s vodou i zaléváte, spotřeba
bude rozhodně větší než průměrných 2,15 m3. Doporučujeme tedy uhradit
zálohu v plné výši dle použitého vzorce. Záloha na vodné se pochopitelně
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týká pouze těch, kteří mají přípojku z veřejného vodovodu a vodu odebírají.
Pochopitelně, že částku za vodné a stočné sečtěte a uhraďte v jedné platbě.
Pokud budete platit přes účet, prosíme rozepsat do poznámky, kolik a za co
bylo zálohou hrazeno. Mělo by to odpovídat výši částky, kterou si určíte a
vyplníte ve formuláři, jenž je, jak už bylo výše uvedeno, třeba donést (popřípadě poslat elektronicky) na obecní úřad nejpozději do 30.4.2012.
Co se týče kvality vody, tak jsme obdrželi výjimku k používání na
množství dusičnanů, a to do výše 80mg/l, což dle posledních rozborů
splňujeme. Z používání jsou vyloučeni kojenci do 1 roku věku, dále děti od 1
roku do 7 let by měli vodu používat omezeně - přibližně polovinu spotřeby
nahradit vodou z jiných zdrojů. Stejně tak tomu je u těhotných a kojících žen.
Ostatní mohou vodu používat bez omezení, tedy to co jsme v podstatě tvrdili
neoficiálně, je nyní potvrzeno Krajskou hygienickou stanicí (KHS), která toto
Rozhodnutí vydala na základě zpracovaného Odhadu zdravotního rizika, jenž
vypracoval Zdravotní ústav v Praze, pracoviště Kladno. Tento dokument je k
nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách. Celou výjimku od KHS
máte v příloze tohoto vydání listu. Platí do roku 2015. V současnosti
pracujeme na studii úpravny vody, která by měla vodu upravit na hranici
dusičnanů cca 35mg/l (norma je 50mg/l). Čekáme tedy na studii, která by
měla taktéž uvádět přibližnou cenu investice a cenu za provoz přepočtenou
na m3. S těmito informacemi poté budeme pracovat dále a budou vést k
nějakému konečnému rozhodnutí, jestli budeme dělat úpravnu či vyjde levněji
vodné za 1m3 připojením na nějaký dálkový vodovod. Nechceme to
uspěchat, všechny kroky a záměry i návrh řešení bude konzultován za
přítomnosti zpracovatelské firmy na KHS. O všem důležitém a zásadním
budete informováni.
Stejně jako potrubí v kanalizačních šachtách, zamrzlo i několik
vodoměrů ve vodoměrných šachtách či sklepech. Většinou se to stalo tam,
kde není takový odběr nebo přes zimu není vůbec žádný odběr vody. V
těchto případech je třeba šachtu nebo místo, kde je vodoměr umístěn a také
vlastní vodoměr řádně zateplit. Po letošních mrazech jsme několikrát
zasahovali u těchto případů, kdy přes vodoměr vytékala voda. Řádným
zateplením se předejde těmto nepříjemnostem, kdy vám neteče voda, jsou
zaplavené sklepy či šachty, velmi špatně se to v zimních měsících opravuje a
navíc to majitele stojí zbytečné peníze. Péče o vodoměr je totiž ze zákona na
majitelých, kteří je mají ve svých objektech či šachtách. V případě takéto
závady si majitel hradí opravu či výměnu plně na své náklady. Žádáme tímto
všechny, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a před každou zimou provedli
řádné zateplení vodoměrných šachet nebo sklepů a samotných vodoměrů.
Děkujeme za pochopení.
Další důležité sdělení se týká popelnic a vůbec svozu všech odpadů.
Svozová firma nás informovala, že od 1.3.2012 budou nově dodané
popelnice zpoplatněny, a to částkou 600,- Kč za malou popelnici a 840,- Kč
za velkou popelnici. Toto již bylo sděleno na veřejném zasedání. V praxi to
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znamená, že zájemce o novou popelnici uhradí na obecním úřadu (nebo přes
účet) částku 600,- Kč nebo 840,- Kč (podle toho na jakou popelnici má nárok)
a teprve poté mu bude popelnice vydána. Obec popelnice skladem žádné
nemá a bude je na základě poptávky a úhrady občanů průbežně objednávat.
Co se týče výměny vadných popelnic, ať už poškozených vámi či svozovou
firmou, tak výměnu zajišťuje VÝHRADNĚ svozová firma, a sice dispečer pan
Heuchel na telefonním čísle: 606685921. Na toto číslo volejte vždy v případě
poškozené popelnice. Cena za svoz odpadů pro rok 2012 je stejná jako v
letech minulých, a sice 500,- Kč za trvale přihlášeného občana nebo 500,- Kč
za KAŽDÝ, i neobydlený, objekt určený například k rekreaci. Tato skutečnost
je dána zákonem a my tuto částku hradíme svozové firmě bez ohledu na vaši
úhradu. Pokud částku neuhradí majitel domu, budeme muset neuhrazený
poplatek vymáhat všemi dostupnými prostředky. To se týká i všech, kteří ještě
nemají uhrazen poplatek za odpady, jenž byl splatný v celé výši do
31.3.2012. V obecně závazné vyhlášce o odpadech je v případě neuhrazení
možnost zvýšit sazbu na trojnásobek. U pravidelných a dlouhodobých neplatičů budeme k použití tohoto nástroje nuceni přistoupit. Neuhrazení, byť jen
malého procenta poplatků, může v konečném důsledku vést například i k
nepřiznání dotací. Je dáno, že pokud nevybereme zákonné poplatky od obyvatel nebo alespoň nevyužijeme všech zákonných prostředků k jejich získání,
může nám být dotace pokrácena či úplně odejmuta. Žádáme tedy všechny
obyvatele, aby zákonné a ostatní poplatky hradili včas, třeba i ve splátkách,
ale v termínu.
Když už jsme u poplatků, tak do konce dubna je dle obecně závazné
vyhlášky třeba uhradit poplatek za psa. Jeden pes v čísle popisném či bytě je
50,- Kč, každý další pak 100,- Kč. Jedná se sice o symbolické částky, ale i tak
se najde několik lidí, kteří poplatek neuhradí nebo ho uhradí za méně psů než
ve skutečnosti mají. I v tomto případě můžete k úhradě použít platbu převodem z účtu. Na internetových stránkách obce jsou čísla účtů s vysvětlením,
která na co použít.
U všech poplatků - tedy za odpady, psa, vodné a stočné budeme
zveřejňovat seznam neplatičů, pochopitelně jen s čísly popisnými, aby měli
občané představu o platební morálce svých spoluobčanů a sousedů. Někdy
je to vážně zajímavé čtení. Myslíme si, že být na černé listině, někdy i kvůli
pár korunám, není moc dobrá vizitka. U psů navíc bude zveřejněn počet
nahlášených psů v jednotlivých číslech popisných. Přihlásit psa a uhradit
poplatek, je vaše povinnost i kdykoliv v průběhu roku.
Nyní k trochu příjemnějším věcem. Na Krajský úřad jsme podávali pro
rok 2012 čtyři žádosti o dotace. Na další fázi úprav vodovodních řádů;
materiální (dresy, míče, atd.) podporu fotbalové mládeže; další fázi oprav
místních komunikací a na pořádání oslav 655 let založení obce. Byli jsme
úspěšní z 50%, byť se jedná o ty menší částky. Na úpravy vodovodního řadu
a na opravy komunikací jsme dotaci neobdrželi, další dvě žádosti již byly
úspěšné. Přijetí dotací ještě musí schválit zastupitelstvo, což je ale v tomto
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případě formalita, neboť zastupitelstvo schvalovalo podání všech žádostí a
závazek minimálně 5% spolufinancování, takže není jediný důvod toto
rozhodnutí měnit. Pravděpodobně na víkend 8. a 9. září letošního roku tedy
plánujeme výše uvedené oslavy s bohatým programem. Vše je hodně
čerstvé, informaci víme necelý týden, takže jsme teprve v začátku příprav.
Pokud má někdo nějaký reálný nápad nebo dokonce by mohl vlastní tvorbou
přispět k zdárnému průběhu oslav, budeme rádi, když přijdete a dáte nám
nějaký námět. Pochopitelně jsme vázáni nějakým rozpočtem. Obdržená
dotace je ve výši 100.000,- Kč, k tomu musí obec přidat minimálně 5.000,Kč. To je minimální částka, ze které budeme vycházet. Nejsou to žádné
závratné peníze, když chceme dvoudenní oslavy s pěkným programem, proto
pokud by se našel nějaký sponzor či mecenáš, který by přispěl ať už
materiálně či finančně na oslavy, budeme rádi. Pokud jste jedním z nich,
přijďte, napište, zavolejte, budeme rádi. Na oplátku budeme, v případě, že o
to budete mít zájem, v průběhu oslav prezentovat vaši osobu či firmu,
popřípadě vaše výrobky či nabídku služeb. Pravda, za to si asi nic nekoupíte,
ale nic jiného nabídnout nelze. Velkým zadostiučiněním pro každého
takového dárce určitě bude fakt, že přispěl na dobrou věc a ještě k tomu ve
SVÉ obci. Prozatím není pevně dohodnut žádný program, probíhá několik
jednání a oslovení různých subjektů. Oslavami před pěti lety jsme si nastavili,
alespoň podle ohlasu většiny obyvatel, dosti vysokou laťku, takže máme na
čem pracovat. Pochopitelně budeme rádi za pomoc i při vlastním zajištění
oslav. Vše ještě bude několikrát opakováno.
Ještě zpět k odpadům. Na podzim byl na zahradu obecního úřadu
přistaven kontejner na BIO odpad (listí, tráva). Během podzimu byl naplněn z
jedné třetiny, především listím. Prozatím máme kontejner pořád na zahradě
obecního úřadu a je přístupný každou první a třetí sobotu v měsíci mezi 9 a
10 hodinou, stejně jako kontejnery na velkoobjemný odpad. Budeme se
snažit kontejner na BIOodpad zamluvit na celý rok. Záleží na jednání a
podmínkách svozové firmy. Na dvůr obecního úřadu lze taktéž přivézt
železný šrot a pračky - ty nejsou nebezpečným odpadem. Žádáme občany,
aby pečlivěji třídily to, co vozí do velkoobjemného odpadu. Ve spoustě věcí
jsou i velké díly plastů a dalšího materiálu, který patří do tříděného odpadu,
jehož odvoz hradíme paušálně podle předem daného počtu svozů. V
důsledku nás stojí odvoz velkoobjemného odpadu více, neboť se vyváží
častěji a navíc se může stát, že nám na skládce všechno co bude v kontejneru nevezmou. Děkujeme za pochopení. Jako tradičně proběhne v jarních
měsících svoz nebezpečného odpadu. Jedná například o barvy, ředidla,
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, lednice (POUZE KOMPLETNÍ I S
KOMPRESOREM), zářivky, tonery, atd. Tentokrát proběhne svoz v sobotu
5.5.2012 mezi 11:55 a 12:25. Žádáme občany, ketří mají něco z výše
uvedeného k odevzdání, aby tak učinili tentýž den od 11:25 do 11:55 u obecní
stodoly. Děkujeme.
Určitě si většina z vás všimla, že nám zmizela zděná budova zastávky
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a nahradil jí plechový přístřešek. Mnozí namítají, že je malý. Bohužel my jsme
neměli možnost to jakkoliv ovlivnit. Je to plně na rozhodnutí majitele, což jsou
České dráhy. My jsme pouze požádali o doplnění o odpadkový koš, jízdní řád
a lampu, která byla na původní budově. Lampa byla osazena až začátkem
března, navíc nesvítila. Toto bylo i přes různé zdroje "reklamováno", ale není
vůbec jednoduché dosáhnout nějakého výsledku. Bohužel se celkem brzy
naplnila naše očekávání a zastávku začal někdo upravovat po svém. Již po
cca čtyřech měsících "hraje" nový přístřešek všemi barvami. To byl jeden z
argumentů z Českých drah, že by to dopadlo jako na zastávkách v Ostré či v
Čelákovicích-Jiřině, kde se během několika týdnů proměnily zastávky na
pestrobarevné plátno, a že nemá cenu do toho investovat žádné velké
peníze. Tato slova se beze zbytku potvrdila. Prostě a jednoduše si lepší
zastávku "nezasloužíme", byť "výtvarní umělci" nemusí být vůbec ze
Stratova. Je to velká škoda, chvíli to i s upraveným okolím vypadalo docela
pěkně. Pouze chvíli. Při cestě od kolejí směrem do obce se po obou stranách
uskutečnil prořez stromů a po levé straně bylo, po konzultaci s odborem
životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem, vykáceno osm stromů švestky,
které byly v havarijním stavu nebo byly po vysazení špatně zapěstované.
Následně byla provedena úprava celého prostranství, když byly vytahány
staré kořeny, zbytky sloupů a nakonec byla celá plocha uválcována. Ta se
bude kompletně sekat a na podzim počítáme s dosazením části chybějících
stromů po levé straně směrem od tratě. Do výsadby bychom rádi zapojili i
děti, které by tak měly získat lepší vztah k vysazeným stromům a stát se
třeba jeho adoptivními rodiči nebo něco takového. V následujících letech pak
budou dosazovány další části, a to včetně druhé strany, kde pro změnu chybí
několik jabloní. Zde je nejprve třeba vybudovat silnici do nové lokality Za
Radostí II. Silnice do lokality se bude napojovat pod kopečkem (na konci
zábradlí). Jakmile bude toto dokončeno, můžeme přistoupit k výsadbě
stromů.
Pro nově připravovanou lokalitu Za Radostí II byl zpracován
geometrický plán, který je potvrzen Katastrem nemovitostí. V současnosti
probíhají finální jednání ohledně směny pozemků a současně budou
zpracovávány projekty na infrastrukturu. V současné době je ještě možné
nezávazně žádat o zařazení do pořadníku na stavební parcelu. Stačí osobně
či e-mailem požádat na obecní úřad s uvedením kontaktních údajů - jméno,
příjmení, adresa, telefon, e-mail. O dalším postupu prací v lokalitě budeme
informovat.
Vydání listu vyšlo do doby Velikonoc, takže pro neznalé dobových tradic
připomínáme, že od zeleného 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
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podivných zvuků a v rámci svých možností tuto tradici podpořte. Jednou takto
mohou chodit trakařit vaše děti, vnoučata, či jiní příbuzní.
Důležitou informací z obecního úřadu je sdělení, že v minulých dnech
byly vypsány dva konkurzy: na místo ředitele/-ky Mateřské školy Stratov a na
místo hlavní účetní / -ho a administrativní pracovnice / pracovníka obecního
úřadu v jedné osobě. Vše podstatné, včetně podmínek k přihlášení do
konkurzu je ve vývěsce, na internetových stránkách obce a také jsou tyto
podklady k dispozici na obecním úřadu. Pokud má někdo z obyvatel zájem a
splňuje podmínky, nechť podá v řádném termínu přihlášku do konkurzu.
Obecní úřad taktéž nabízí možnost zasílání novinek z internetových
stránek obce do vašich e-mailových schránek. Pokud máte o tuto službu
zájem, zašlete na e-mail: starosta.stratov@tiscali.cz e-mail, kde bude v
předmětu SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NOVINEK a v textu poté: SOUHLASÍM
SE ZASÍLÁNÍM NOVINEK Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK www.stratov.cz
NA MŮJ E-MAIL: ...................
Pokud bude těchto zájemců alespoň 30, zakoupíme modul zasílání novinek a
budete zařazení do databáze. Pokud máte zájem, napište co nejdříve e-mail
s uvedeným textem.
Nově také nabízíme na úřadě kopírování i formátů A3, dále laminování,
kroužkovou vazbu, v neposlední řadě pak ověřování podpisů a listin. Vše by
se mělo rozeběhnout v plném rozsahu v polovině dubna 2012. Věříme, že tím
rozšíříme nabídku našich služeb. V případě potřeby bude možné využít
pronájem sekačky nebo multikáry i s obsluhou, pochopitelně pokud budeme
mít volnou kapacitu a bude na tyto služby dostatek času. Stále je k dispozici
pronájem zasedací místnosti za částku 500,- Kč na den s úhradou kauce.
Dále nabízíme zájemcům prodej propagačních předmětů obce - pohledy,
kniha o historii naší obce.
Po dohodě s Úřadem práce jsme se rozhodli využít institut veřejné
služby, tudíž by měli v nejbližší době pro obecní úřad pracovat vždy dva
uchazeči z evidence Úřadu práce, kteří budou vykonávat práce dle potřeb
úřadu a obce. Věříme, že se tento druh prací osvědčí víc, než obecně
prospěšné práce, které zde vykonávali, nebo spíše nevykonávali, někteří
jedinci jako alternativní trest.
Blížící se pálení čarodějnic nás nenechává v klidu, neboť se v místě
bývalé skládky objevuje spousta materiálu a nejen dřeva. Opakovaně, jako
každý rok, žádáme občany, aby na hromadu neodváželi především různé
matrace, dveře, gauče a další věci, které sem nepatří. Byli bychom rádi, aby
zde byly pouze větve z prořezu stromů. O kořeny ze stromů moc nestojíme,
ty totiž neshoří a neustále se nám každý rok zvětšuje hromada nepořádku a
ta láká spoustu lidí, vozit sem různý odpad po celý rok, nejen před
čarodějnicemi, a to i přes to, že mají možnost ho vyvézt buď do velkoobjemného odpadu nebo ho vytřídit. Reálně nám hrozí, že nám nebude
pálení čarodějnic vůbec povoleno, a to i s ohledem na to, že nějaký "dobrák"
zapálil navezenou hromadu již v sobotu 31.3. za obrovského větru, který šel
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směrem do obce. Opravdu nepochopitelný projev lumpárny. Navíc je to již
podruhé, kdy byly čarodějnice zapáleny mimo řádný a nahlášený termín.
Poprvé se tak stalo na Silvestra 2007. U sobotního požáru zasahovali hasiči,
ti stejní, jenž mají dělat dozor nad pálením a ještě se pod to podepsat pro
potřeby Hasičského záchranného sboru. Je asi k pochopení, že se jim do
toho moc nechce. Velmi nás tato situace mrzí, neboť je to jedna z akcí, na
kterou se těší dost lidí, je pro ně připraven program a občerstvení a stejně tak
je to naplánováno i letos. Bohužel takovéto excesy berou chuť do práce. Přes
to vše bychom vás rádi chtěli pozvat na pálení čarodějnic, které doufáme
uhájíme, především pro děti bude připraven bohatý program a rodiče, aby se
nenudili, se budou moci dostatečně občerstvit. Předpokládaný začátek akce
je okolo 19 hodiny.
V prostorách zahrady obecního úřadu je k dispozici za dobrého počasí
dětské hřiště, které je určeno především pro předškolní děti. V klidném
prostředí pochopitelně mohou odpočívat a relaxovat i ti starší a pochopitelně
rodiče, prarodiče, hlídací babičky a další od hrajících si dětí. Hřiště je
otevřeno ve všední dny od 16 do 20 hodin. O víkendu od 9 do 20 hodin. O
letních prázdninách od 9 do 20 hodin.
Velmi často jsme byli dotazováni na kominíky. Pro právě skončenou
sezónu už je to asi bezpředmětné, ale pro tu další by stálo za úvahu, jestli
budete chtít zařídit kominíka, pokusíme se to přes obecní úřad
zprostředkovat. Na přiloženém formuláři vyplňte, pokud máte zájem, číslo
popisné a další kontaktní údaje - jméno, příjmení a telefon a doručte toto na
obecní úřad. My se pokusíme sehnat nějakého seriózního a cenově
přijatelného kominíka, kterému bychom předali telefon na vás, aby jste si
domluvili konkrétní den návštěvy. Předpokládáme, že pokud bude alespoň 10
lidí, neměl by být problém pro kominíka sem zajet.
Na konci každého listu jsou informace ze sportu a stejně tak tomu je i
dnes. Velkou událostí, prozatím nedoceněnou, je účast mužstva dorostenců
nohejbalového oddílu v Botas extralize, tedy nejvyšší soutěži v této věkové
kategorii v zemi. Naše mužstvo se postupně střetne s nohejbalovými baštami
jako jsou Modřice, Prostějov Kotlářka, Karlovy Vary a další. Co jméno to v
nohejbale pojem. V přiloženém orzpise jsou zápasy, které mužstvo odehraje
na domácích antukových kurtech ve Stratově. Své první vystoupení mladíci
zvládli na výbornou a porazili spolufavorita soutěže, SK Kotlářka 6:1. Přjďte
se podívat na dobrý sport a špičkový nohejbal, při tom se občerstvit v klidném
prostředí sportovního areálu třeba jen relaxovat. Kromě nohejbalového
družstva dorostu hrají své soutěže i žáci, kteří taktéž dosahují výborných
výsledků a také muži, kteří hrají okresní přebor. I fotbalový areál je hojně
využíván. na své soutěže se intenzivně připravuje mužstvo starší přípravky
a mužstvo žáků. Dospělí již odehráli v jarní části soutěže dva zápasy.
Rozpisy všech mužstev, ať už nohejbal či kopaná jsou na zvláštní příloze a
taktéž na www.sokolstratov.cz. Pokud má někdo z vás zájem zapojit sebe či
své děti do sportovního dění v obci, využijte kontakty z www.sokolstratov.cz.
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