
Z ávěr roku je pro každého
z nás více či méně hektic

ký. Stejně tomu bylo i na OÚ při
uzávěrce vyúčtování a všech
výkazů s tím spojených, přípra
vě a zdárném průběhu Dílčí kon
troly hospodaření obce prove
dené kontrolním odborem KÚ
Středočeského kraje, přípravě
kulturních akcí a v neposlední
řadě při průběhu a dokončení
rekonstrukce prostor OÚ. Věří
me, že oceníte provedené úpra
vy, které byly zamýšleny i s vý
hledem do budoucna.

Ve vývěskách jste si mohli
přečíst návrh rozpočtu obce na
příští rok, v jehož rámci bychom
chtěli investovat do: úpravy ryb
níka v N. Vsi II, pokračování re
konstrukce chodníků v Rosto
klatech a drobných úpravách na
budovách v majetku obce. Vý
stavba chodníku v Nové Vsi II
bude možná až po vyřešení ma
jetkových vztahů, v současnosti
obec nevlastní přilehlé pozemky
u silnice.

Hlavní směr činnosti a vytvo
ření finanční rezervy bude sou
viset s pokračujícími přípravami
výstavby kanalizace v obou
částech obce. V minulých
dnech bylo vydáno Územní
rozhodnutí na stavbu kanaliza
ce a ČOV. Je to první krůček
k její stavbě. Co bude následo
vat? Byla podepsána smlouva
s firmou REC, s.r.o., na zhoto
vení projektové dokumentace
pro stavební povolení, která by
měla být dokončena na jaře
2008. Nutností bude další ná
vštěva projektanta ve vaší ne
movitosti a konečné umístění
šachty, o termínech budete
předem informováni. Po vydání
stavebního povolení ke stavbě
kanalizace a ČOV bude násle
dovat výběrové řízení na doda
vatele. Neméně důležitou sku
tečností je být úspěšní v žádo
stech o dotace.
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Slovo starostky

Dne 20. 12. 2007 se v Rytíř
ském sále Valdštejnského pa
láce uskuteční od 19.00 hod.
Vánoční koncert – Rybova
Česká mše vánoční.Vstup pro
zvané je volný a koncert bude
zakončen číší vína.

Zájemci o účast na koncertu
uspořádaném v Senátu ČR,
přihlaste se nejpozději do
12. 12. 2007 na OÚ, autobuso
vá doprava bude zajištěna při
přihlášení  minimálně 10 osob.

Kultura

stav účtu u KB 35-9512550277/0100 k 30. 11. 2007  

221 884,95 Kč
Nově přispěli:

Pavel Hamták, Rost.; Christi Úvaly; pí. Kröschelová; pí Soukupová; pí Vavříková z Rost. 47;
pí Albrechtová NV II 40; Martinské posvícení – výtěžek 7 360;

pí H. Jelínková Rost. 89; pí L. Měchurová Rost. 46; rodina Novotných Rost. 22;
výtěžek sbírky při vánočním koncertu a Mikulášské besídce 5 216 Kč 

Opravme si kostel

n Poplatky za svoz komu

nálního odpadu ( KO )

pro rok 2008:

450 Kč/os.
slevy: 350 Kč/dítě 
do 15 let
350 Kč/os., žijící v do
mě(bytě) s ekologickým
vytápěním, tj. elektrické,
plynové, solární či tepel
né čerpadlo
Splatnost:

od 14. 1. do 28. 2. 2008

n Podnikatelé, máte zá

jem o uzavření smlou

vy na svoz KO pro rok

2008 přes obec?

Přihlaste se nejpozději
do 15. 12. 2007.
Smlouvu můžete uzavřít
přímo u společnosti
NYKOS, a. s., 
tel: 321 796 097, 
která poskytne 
doklad pro odečet 
DPH.

Info pro občany  

Vánoční koncert skupiny
Christi Úvaly v kostele

svatého Martina



Radka Nováková
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Pokračování ze strany 1

v měsíci listopadu 

z Rostoklat

` Marie Holubová
` Krutská Drahuše
_ Rek Jaroslav
` Kořínková Marie
_ Mokošín Jiří
` Kvasničková Marie 

V minulých měsících 

nás opustili:

= pan František Krutský
= pan Stanislav Lauber
= paní Marie Puldová 
z Rostoklat 

Životní jubilea

Rodák z Rostoklat nabízí za odvoz:
2 dřevěné žebříky dlouhé 5,5 m, starou kredenc, rozkláda

cí gauč, parkety, palivová prkna, 2 sudy, 2 stoly a židle.
K vyzvednutí v Praze 9, bližší informace na OÚ.

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bez

platně. Náklad: 200 výtisků. Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na vý

še uvedenou adresu nebo předejte osobně.

Omluva
v měsíci říjnu bylo přistoupe
no údržbářem veřejného
osvětlení k rekonstrukci lamp.
Dlouhodobou nemocí údrž
báře vznikla prodleva v pro
vádění prací. Za potíže spoje
né s prováděním oprav se ve
lice omlouváme.

Neformální rozloučení s letošním rokem bude

na hřišti Traverzy Rostoklaty

Program (bez záruky) Začátek cca v 17.00. V klubovně
bude posezení s country hudbou a dechovkou.

Mezi 17–19 hod. venku diskotéka v maskách i bez pro děti.
V 19 hod. malý ohňostroj nejen pro děti.
Pokračujeme až do půlnoci hudbou venku.

Budou nějaké klobásy a pizzy a to, co přinesete vy.
Na hřišti budou sudy na zahřátí.

Od jara příštího roku bude za
veden svoz BIO odpadu. Hlav
ním důvodem je nezvyšování
dalších nákladů obce, které jsou
avizovány vzhledem k nárůstu
cen skládkovného. Letos byly
náklady na svoz KO 313 726 ko
run, na poplatcích vybráno
173 610 korun. Náklady na svoz
nebezpečného odpadu 23 450,
velkoobjemového 13 985 Kč.
Zájemci o koupi či pronájem
BIO popelnice, přihlaste se na
OÚ nejpozději do 15. 12. 2007.
Budou hromadně objednány. Na
BIO odpad můžete použít i ja
koukoli svou stávající popelnici.

Na zastupitelstvu obce v měsí
ci listopadu byla odsouhlasena
smlouva o bezúplatném převodu
kostela sv. Martina (od církve na
naši obec). Ze strany obce byla
smlouva podepsána a předána
k podpisu na římskokatolickou
církev. Následně bude podán ná
vrh na vklad do katastru nemovi
tostí a kostel bude náš.

V posledních dnech jsme za
žili několik společných setkání.
Nejdříve jsme s dětmi připravili
ozdoby, v sobotu 1. 12. 2007 za
hájili advent vánočním koncer
tem v kostele, odpoledne (i když
v dešti) ozdobili vánoční stromy
a v neděli 2.12. jsme se setkali
v kulturním domě i s čerty a Mi
kulášem s programem, který
připravila rodina Novotných
z č. p. 40, kterým tímto děkuji.

Závěrem mi dovolte popřát
vám jménem svým a celého za
stupitelstva klidné a radostné
prožití vánočních svátků, do no
vého roku 2008 hodně zdraví,
štěstí a pohody.


