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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
ROSTOKLATY

ZVE NA

MYSLIVECKÉ TRADICE 
(král honu, soud)

ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA
HUDBA (tanec, zpěv)

DNE 11. 12.  2010 OD 18.00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ

POSLEDNÍ LEČ

Ohňostroj
Zveme všechny malé 
i velké obyvatele 
na silvestrovský 
ohňostroj, který se 
uskuteční v pátek 31. 
prosince 2010 v 19.00 
hod. na fotbalovém 
hřišti v Rostoklatech.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 11. 2010 je 376 788,36 Kč

Nově přispěla: Blanka Škrétová, 
Rostoklaty
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

M nozí z Vás si jistě 
všimli, že v Nové Vsi 

II byl u rybníka instalován 
informační přístřešek s pose-
zením. 

Pan Josef Lukáš, bývalý 
místostarosta, sponzorsky 
hradil pořízení přístřešku.  
Jsou instalovány dva pane-
ly kde se můžete seznámit 
s historií Nové Vsi II i Ros-
toklat. Informace budou vy-
dávány jako seriál od ledna 
2011 v Rostoklatském Zvěs-
tovateli.

V  předvánočním  čase 
se v obci uskutečnily 

tradiční společenské akce. 
Ve středu 1. prosince jsme se 
sešli s dětmi a připravili  oz-
doby na vánoční obecní stro-
my. Děti vytvořily nejdelší 
papírový řetěz v historii 
připrav ozdob. V sobotu 4. 
prosince jsme společně na-
zdobili stromy v Nové Vsi II 
a Rostoklatech, které nám 
připomínají, že nastal ad-
ventní čas. 

V neděli jsme vytvořili 

další rekord a to v návštěv-
nosti Mikulášské besídky, 
které se uskutečnila v opra-
veném interiéru kulturního 
domu. Byli jsme mile pře-
kvapeni vysokou návštěv-
ností. 

O program se postarala 
rodina Novotných z Rosto-
klat č.p. 40.  Malí účinkující 
byli úžasní a velký potlesk, 
kterým je diváci odměnili, 
si bezpochyby zasloužili. 
Velkým zážitkem byla ukáz-
ka hada – největšího albína 

v republice. Po programu již 
byl očekáván Mikuláš s An-
dělem a čerty. Množství dár-
ků  které přinesli naznačily, 
že máme hodné děti. Drobné 
zlobení čerti odměnili uhlím 
či bramborami, které někte-
ré děti našly ve svých balíč-
cích. 

Za zajištění občerstvení 
děkujeme členům SDH Ros-
toklaty.

Slovo starostky

Pokračování na straně 3

Krásné prožití vánočních svátků,

do nového roku 2011

hodně zdraví, štěstí a pohody

přeje

Obecní úřad
Rostoklaty
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Oznámení Vodo hospodářské 
společnosti Vrchlice-Maleč, a. s.

Cena vodného za 1 m3 od 1. 1. 2011 činí 
35,74 Kč bez DPH, tj. 39,31 Kč s DPH.

Nabídka Technických služeb 
města Český Brod

TS Český Brod  mohou nabídnout ně-
které služby pro občany okolních obcí. 
Především mohou občané ve sběr-
ném dvoře uložit do velkokapacitních 
kontejnerů veškeré elektrospotřebiče 
a domácí spotřebiče (ledničky, prač-
ky, myčky, televize, videa, mikrovlnné 
trouby,PC + monitory) zdarma. Díky 
skvělé spolupráci s firmou Elektrowin 
a Asekol mohou ukládat tyto spotřebi-
če v jakémkoli množství. Pouze směs-
ný odpad, který se odváží na skládku 
do Radimi, dále bioodpad, dřevo, suť 
mohou uložit za poplatek. 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technické služby 
Český Brod

Pozvánka

Myslivecké sdružení Rostoklaty  si Vás 
dovoluje pozvat v sobotu 15. ledna 2011 
od 20 hod. do kulturního domu v Ros-
toklatech na Myslivecké halali.

Životní jubilea

Marie Kořínková, Jiří Mokošín

Kulaté výročí: 
Drahuše Krutská a Štefan Lavu, všichni 
z Rostoklat

Oznámení 

Od  středy 23. 12.2010 do pátku 31. pro-
since 2010 je z důvodu dovolených 
Obecní úřad uzavřen.

Kalendář 2011

Obec Rostoklaty vydává kalendář 
na rok 2011 s historickými pohledy 
obce za 150 Kč/ks. 
Děkujeme za půjčení fotografií paní Mi-
leně Kröschelové, paní Aleně Maškové 
a ing. Zdeňkovi Bambáskovi, Csc.

Změna jízdních řádů autobusové 
linky č. 426

Od 12. 12. 2010 platí nový jízdní řád pro 
autobusovou linku 426. Jízdní řád je 
zveřejněn na internetové adrese 
www.rostoklaty.cz/E deska a na auto-
busových zastávkách .

J ak naznačila příroda na začátku 
zimy i letos musíme počítat se sně-

hovou nadílkou. První sněhovou nadíl-
ku máme za sebou. 

Děkuji Vám všem, kteří stále berou 
za svou povinnost, či spíše slušnost, 
uklidit chodník u své nemovitosti. 
V minulém RZ jsme zveřejnili výzvu 
na úklid sněhu. Na výzvu nikdo nere-

agoval, mylně jsme se domnívali, že 
obyvatelé evidováni na Úřadu práce bu-
dou mít zájem o výdělek v místě svého 
bydliště. 

Zastupitelstvo obce na svém 2. zase-
dání odsouhlasilo nákup sněžné frézy. 
Na obsluhu bude přijat dělník, který 
zajistí prioritně přístup k vlakovým za-
stávkám a následně chodníky v obci.

Úklid sněhu v obci

Mikulášská besídka
D ěkuji jménem svým 

a jménem nadše-
ných malých i velkých 
diváků rodině Novot-
ných z Rostoklat čp. 40 
za program Mikulášské 
besídky, který rodina 
uskutečnila bez nároku 
na honorář.

Starostka Radka  
Nováková



Radka Nováková
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Pokračování ze strany 1

K onec roku je časem pří-
prav a podávání dotačních 

žádostí. Prvořadá zůstává  žá-
dost na stavbu kanalizace, dále 
dokončení kostela sv. Marti-
na. MAS Region Pošembeří 
podpořil naši dotační žádost 
na obnovu zeleně na místním 
hřbitově částkou 369 000 Kč. 
Po dobu realizace bude provoz 
hřbitova omezen. O době re-
alizace budete předem infor-
mováni. Ke  Krajskému úřadu 
podáme několik žádostí, např. 
na doplnění dětských hřišť, 
rekonstrukci hasičské zbrojni-
ce SHD a  obnově a doplnění 
veřejného rozhlasu. K vyhod-
nocení našich žádostí dojde 
v polovině roku 2011. 

Nově se pokusíme, resp. TJ 
Sokol, podat žádost na MAS 
Region Pošembeří. Co bude 
předmětem žádosti můžete 
rozhodnout i Vy. Vyhlašujeme 
anketu a výsledek hlasování 
rozhodne.

Z astupitelstvo obce Vám 
přeje krásné a klidné proži-

tí vánočních svátků, do nového 
roku 2011 především zdraví, 
štěstí a rodinnou pohodu.

Slovo 
starostky

Anketa 

Obc Rostoklaty a TJ Sokol – FK Tra-
verza se ptají: 
Co má být předmětem žádosti 
na MAS Region Pošembeří ?

a)  zavlažovaní fotbalového hřiště
b) oprava interiéru budovy
c) oprava fasády budovy

Hlasovat můžete  
na www. rostoklaty.cz 
a www.traverzarostoklaty.cz

Veřejné projednání přípravy dotační 
žádosti se uskuteční v sobotu 15. 
ledna 2011 v 10 hod. v kabinách fot-
balového klubu. Srdečně Vás zveme 
a těšíme se na Vaše podněty.

Nabídka společnosti NYKOS a.s.
Zájemci o nádoby přihlaste se na OÚ nejpozději do 31.ledna 2011. 
Následně budou nádoby objednány.

Ceny odpadních nádob pro členy svazku Ny-Ko
Nádoby na směsný komunální odpad
Objem Barva Typ nádoby Cena bez DPH Cena s DPH

120 l černá plastová na kolečkách 550,- Kč/ks 660,- Kč/ks

240 l černá plastová na kolečkách 700,- Kč/ks 840,- Kč/ks

 

Nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad
Objem Barva Typ nádoby Cena bez DPH Cena s DPH

120 l hnědá plastová na kolečkách 600,- Kč/ks 720,- Kč/ks

240 l hnědá plastová na kolečkách 750,- Kč/ks 900,- Kč/ks

Z astupitelstvo obce na svém zasedá-
ní dne 6. 12. 2010 stanovilo místní 

poplatek za svoz komunálního odpadu 
ve výši 500 Kč/osobu.

Splatnost poplatku je od 17. ledna  
do 28. února 2011 v úředních hodinách 
v kanceláři OÚ (pondělí a středa od 9 
do 12 hod, 17 až 19 hod.).

Směrný počet nádob na komunální 
odpad:
domácnost s max 4 obyvateli

1 x 240 litrů (možno 2 x 120 litrů)                                                                          
za každé další 2 obyvatele 1 x 120 litrů

rekreační objekt
1 x 240 litrů (možno 2 x 120 litrů)

nádoby na BIO odpad nejsou žádným 
způsobem limitovány

Kolik stál svoz komunálního odpadu 
v roce 2010?

Letošní rok přinesl několik novinek. 
Nově jsme evidovali počet vydaných zná-
mek o objemu 120 l a 240 l. Společnost 
Nykos a.s. dokázala zajistit vážení odpa-
du, který je v obci vyprodukován a odve-
zen. V zavedeném pokračujeme i v roce 
2011.

Nejvíce nás samozřejmě zatěžuje od-
vážený popel z kamen na tuhá paliva 

v zimním období. V březnu 2010 bylo 
z obce vyvezeno 19  tun komunálního 
odpadu. V letních měsících se množství 
snižuje na cca 7  tun. Celkem za období 
1–10/2010 bylo odvezeno 116  tun odpa-
du. 

Celkové náklady roku 2010 se vyšpl-
hají na cca 414 215 korun. Tyto náklady 
jsou děleny počtem trvale žijících obyva-
tel a slouží pro stanovení výše místního 
poplatku za svoz komunálního odpadu.  
Jednoduchým výpočtem získáme náklady 
na jednoho obyvatele ve výši cca 900 ko-
run. 

Obec má několik možností jak stano-
vit výši poplatku za svoz KO, preferu-
jeme variantu limitovanou částkou 500 
Kč/obyvatele, která nejméně zatíží oby-
vatele, o to více zatěžuje obecní rozpočet. 

Za sezonu 2010 bylo odvezeno 49 tun 
BIO odpadu. Náklady na likvidaci BIO 
odpadu zatížily rozpočet 21 334 korun. 
Upozorňujeme, že BIO odpad je plně 
hrazen z rozpočtu obce, nezapočítává se 
do nákladů na svoz komunálního odpadu 
a nemá žádný vliv na cenu místního po-
platku za svoz komunálního odpadu. 

Náklady na separaci, tj. třídění plastů 
papíru a skla, činily za období 1–10/2010 
32 150 korun, refundováno nám bude cca 
30 tisíc Kč/rok.

Rekapitulace nákladů na svoz 
komunálního a BIO odpadu


