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K rajský úřad Středočeské-
ho kraje výrazně omezil 

možnosti obcí v podání do-
tačních žádostí. Předpokládali 
jsme, že požádáme o cca 300 
tisíc na nákup herních větších 
prvků do obou částí obce. 
Zastupitelstvo kraje však roz-
hodlo, že obce mohou podat 
žádost na neinvestiční záměr, 
tj. na nákup např. herních prv-
ků do 40 000 korun. Z tohoto 
důvodu jsme přehodnotili náš 
původní záměr a podali jsme 
žádost o podporu na nákup 
dvou kreslicích tabulí.

V  minulých dnech byla 
provedena oprava betono-

vého chodníku v úseku od au-
toservisu Malčev. Chodník 
byl znovu usazen do roviny. 

Můžete jej začít plně využívat, 
abyste neohrožovali sebe ani 
řidiče chůzí po silnici. 

P rvní prosincový víkend 
byl ve znamení tradič-

ních předvánočních akcí.
V sobotu odpoledne plný 

kulturní dům shlédl bubli-
novou show Matěje Kodeše, 
držitele několika světových 
rekordů a člena mezinárod-
ní asociace profesionálních 
bublinářů. Tradiční čokoládový 
mikuláš byl nahrazen originál-
ním bublifukem s logem obce. 

V první části show jsme 
zhlédli až neuvěřitelné 
kousky a triky s mýdlovými 
bublinami. Do druhé části vy-
stoupení se aktivně zapojily 
všechny děti v sále. Nejprve 

se někteří dobrovolníci ocitli 
uprostřed bubliny a postupně 
jsme byli zasvěceni do tajů 
bublin panem Kodešem 
a jeho asistentkou. Děti byly 
show nadšené a o zážitcích 
budou dlouho vyprávět.

K příjemné atmosféře 
přispěly domácí dortíky 
od Martiny Nekolné, bonbony 
a lízátka sponzorsky věnoval 
jednatel společnosti LAP 
Invest pan Marek. Pohoštění 
dospělých zajišťovali členové 
a členky SDH. Všem děkuje-
me a těšíme se na příští rok. 
(snímky na stranách 3 a 4)

V  neděli po obědě byl 
jako první ozdoben 

vánoční stromek v Nové 
Vsi II (snímky úplně naho-

ře), akci zajišťoval Osadní 
výbor s finanční podporou 
OÚ. Přítomné děti recitovaly 
básničky či zpívaly koledy, 
odměnou jim byly připravené 
sladkosti a dospělé zahřívalo 
svařené víno či čaj.

Odpoledne proběhlo zdobe-
ní a rozsvícení stromku u OÚ 
v Rostoklatech (snímky na-
hoře). Deštivé a větrné počasí 
se zřejmě podepsalo na nízké 
účasti. Přesto se podařilo na-
vodit vánoční atmosféru, děti 
ozdobily stromek a dospělí je 
pozorovali se šálkem grogu 
nebo svařeného vína.

Poslední kulturní akcí tohoto 
roku byla Poslední leč pořáda-
ná Mysliveckým sdružením. 

Slovo starostkySlovo starostky

Pokračování na straně 4

Pokračování ze strany 1

T aké letošní rok byl díky 
aktivitám místních 

spolků bohatý na společen-
ské a kulturní akce. Zastu-
pitelstvo obce místní spolky 
již několik let finančně 
podporuje. Nejaktivnějším 
místním spolkem byl v le-
tošním roce SDH. Úspěšně 
pořádaly: Hasičský coun-
try bál, Pálení čarodějnic 
a stavění máje, Hasičské 
závody, Drakiádu a Miku-
lášskou diskotéku. Celkově 
obec podpořila SDH část-
kou 29 tisíc korun. Hitem 

letošních prázdnin se stalo 
letní kino. Rybářský spolek 
pořádal tradiční  Otvírání 
rybníka a Prázdniny jsou 
fuč s finanční podporou 
obce ve výši 15 tisíc korun. 
TJ Sokol, resp. Traverza 
pořádal Sportovní zábavu 
s podporou 10 tisíc korun 
a Myslivecké sdružení po-
řádalo Poslední leč rovněž 
s podporou 10 tisíc korun.

Nováčkem roku je Osadní 
výbor Nové Vsi II, nejenže se 
zástupci OV zúčastňují zase-
dání zastupitelstva obce, ale 
dokonce pořádali společenská 
setkání občanů NV II, a to 

Těšíme se na léto a zdobení 
vánočního stromku. Obec 
přispěla 4 tisíci korun.

I rozpočet na rok 2012 
počítá s 80 tisíci na podporu 
kulturních aktivit místních 
spolků.

Na prosincovém zasedání 
zastupitelstva obce bude pro-
jednán a schválen rozpočet 
na rok 2012. Návrh rozpočtu 
je schodkový, příjmy před-
pokládáme ve výši 3 mili-
ony 430 tisíc korun, výdaje 
ve výši 4 miliony 476 tisíc 
korun. Rozdíl 1 milion 
46 tisíc korun bude pokryt 
úsporou z let minulých. S ná-

vrhem rozpočtu se můžete se-
známit ve vývěsce či E desce 
na www.rostoklaty.cz.

P řejeme Vám krásné 
a klidné prožití vánoč-

ních svátků a do nového roku 
2012 hodně zdraví, štěstí 
a pohody.

Radka Nováková

Mikulášská



P ředevším v NV II jste 
si mohli všimnout, že 

byly odfrézovány pařezy, 
v aleji ke kioskům a před 
dětským hřištěm. V polovi-
ně listopadu byla provede-
na výsadba nových stromů, 
a to lip a platanů v horní 
části návsi a topolů v dolní 
části obce u vodoteče. Byla 
vysazena nová vrba u ne-
beského rybníka. 

Předpokládáme, že v led-
nu či únoru bude provede-
no kácení. V Nové Vsi II 
se jedná o tři jasany ztepilé 
v dolní části obce u vodo-
teče. Stromy mají nebez-
pečné větvení a naklánějí 
se nad soukromou zahradu. 
Na návsi budou pokáce-
ny dvě lípy a jeden jasan, 
u nebeského rybníka tři 
topoly a jedna lípa u výjez-
du z Nové Vsi II směrem 

na Český Brod. Na všech-
ny stromy jsou zpracované 
odborné posudky, poříze-
na fotodokumentace. Jde 
o stromy velmi proschlé 
a hrozí pády větví či roz-
lomení stromů. Na žádost 
Osadního výboru budou 
v prostoru dětského hřiště 
pokáceny dva stromy, které 
brání umístění dalších her-
ních prvků. 

V Rostoklatech u rybníka 
byly pokáceny tři lípy a je-
den jasan před kulturním do-
mem, vysazen byl javor.

Zájemci o koupi dřeva 
z pokácených stromů se mo-
hou přihlásit na OÚ. Úřad 
nezajišťuje dopravu. Dřevo 
je řezáno na tzv. manipu-
lovatelné kusy a je nutné 
je odvézt neprodleně, aby 
nedošlo ke zcizení. (cena: 
400 Kč/m3)

Mikulášská
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Omezení provozu OÚ
V době od 23. 12. 2011 
do 30. 12. 2011 bude OÚ 
uzavřen.

Připojte se 
do informačního 
systému obce 
Rostoklaty

V letošním roce byl spuštěn 
SMS informační systém. 
Obecní úřad zdarma zasílá 
občanům informace o dění 
v obci. K dnešnímu dni je 
do systému přihlášeno 
144 osob. Informovanost 
občanů se výrazně zvýšila 
a je jen na dalších, aby se 
do systému zapojili.

Přihlásit se můžete kdykoliv, 
přihlášku najdete na webu 
obce či v kanceláři OÚ.

Poplatky za rok 2012
Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 31. 10. 2011 
odsouhlasilo místní poplatek 
za svoz komunálního odpadu 
ve výši 500 Kč/osobu, tj. 
stejně jako v roce 2011.

Poplatek za psa: 
jeden pes 100,- Kč 
dva a další 150,- Kč

Splatnost poplatku: Od 16.
ledna do 29. února 2012 
v úředních hodinách 
v kanceláři OÚ ( pondělí 
a středa od 9 do 12 hod, 17 až 
19 hod.).

Kalendář 2012
Kalendář na rok 2012 
s historickými vzpomínkami 
z našich obcí si můžete 
zakoupit na OÚ od 12. 12. 2011.
Cena: 150 Kč vč. DPH

Cena vodného na rok 
2012

Vodohospodářská 
společnost Vrchlice – 
Maleč, a.s., oznamuje, že 
od 1. 1. 2012 dochází k úpravě 
ceny vodného a zvýšení DPH 
na 14 % ve výši 36,40 Kč bez 
DPH, tj. 41,50 Kč s DPH.

Z astupitelstvo na svém listopadovém 
zasedání schválilo zřízení veřejné 

služby. 
Veřejná služba je jednou z možností za-

chování, popř. rozvíjení pracovních schop-
ností a dovedností osob, které dlouhodobě 
setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají 
objektivní či subjektivní problémy s nale-
zením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná 
služba má i důležitý sociální rozměr, pod-
poruje sociální začleňování osob, zvyšuje 
participaci lidí na životu obce a přispívá 
k dobrým vztahům mezi osobami v hmot-
né nouzi a ostatními občany. Zároveň vyja-
dřuje jeden z motivačních principů pomoci 
v hmotné nouzi: ten, kdo pracuje, se musí 
mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží.

Veřejná služba ovlivňuje život v obci 
a má podstatný vliv i na osobu v hmotné 

nouzi. Stává se tak přínosem pro obě stra-
ny. Veřejná služba je zaměřena na pomoc 
všem obcím na území České republiky (ať 
jde o obce, městyse nebo města) v činnos-
tech, které jsou v jejím zájmu. Jde zejmé-
na o zlepšování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, o pomoc v oblasti kulturního 
rozvoje i sociální péče.

Obec může v jednom kalendářním mě-
síci nabídnout osobám odpracování 20 ho-
din (resp. 30 hodin) během jednoho týdne 
a v dalším týdnu vzít na veřejnou službu 
osoby jiné. Takto se může v jednom kalen-
dářním měsíci na veřejné službě vystřídat 
více osob v hmotné nouzi. Počet osob zapo-
jených do veřejné služby ovlivní především 
potřeby obce a široký okruh činností, které 
budou pro veřejnou službu vyhrazeny. 

Zřízení veřejné služby J iž sedmý měsíc se starám o pořádek v naší 
obci, a jelikož se blíží konec roku a ke kon-

ci roku se vždy rekapituluje, požádala mě 
paní starostka o napsání pár řádků. Když jsem 
v květnu nastupoval, prakticky jsem nevěděl, 
co bude náplní mé práce, dá se říct, že jsem 
zde ani pracovat nechtěl, nevěděl jsem, jak 
na mě budou místní občané reagovat, jestli se 
kamarádi nebudou posmívat, že se koštětem 
oháním a trávu na hromady hrabu, ale čas uká-
zal, že v těchto směrech se není čeho obávat, 
negativních názorů (tedy těch, které se ke mně 
donesly) bylo pomálu, a někteří mi dokonce 
začali závidět práci na čerstvém vzduchu 
a možnost se při práci do bronzova opálit.

Jako každý začátek, i ten můj byl těžký, ne-
zvyk práce s motorovou kosou způsoboval bo-
lesti zad, neznalost terénu způsobovala vyne-
chávání sekání v některých ulicích a někdy až 
nepříjemný žár slunce způsoboval úpal. Však 
po čase se záda zocelila, terén byl zmapován 
a proti slunci jsem si pořídil šátek. Jistě jste si 
letos všimli nadměrné úrody trávy (myslím 
trávu neskrytou před zraky policie), která byla 

prakticky celou mou náplní práce, sice mi 
na škole říkali, že kam šlápnu, tam sto let tráva 
neroste, ale opak je zřejmě pravdou, a tudíž 
bych se měl smát naposled já, ale do smíchu 
mi vážně nebylo. Když jsem skončil na jed-
nom konci, mohl jsem na druhém zase začít, 
a tak to bylo pořád dokola, práce, kterou jsem 
zvládl udělat mimo sekání trávy, se bohužel 
dala spočítat na prstech jedné ruky, přesto že 
jsem se snažil a několikero bavlněných triček 
propotil, bez pomoci některých z vás bych 
těžko stihnul, co jsem stihnul, a proto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli, ať už 
jde o udržování keřů růží, sekání před do-
mem, hrabání listí, zametání chodníku, třídění 
odpadu, atd.

Jelikož se starám i o udržování Nové Vsi II, 
chtěl bych poděkovat Osadnímu výboru, který 
mi také párkrát vytrhl trn z paty. Nebudu niko-
ho jmenovat, každý ví, co pro obec a de facto 
pro mě udělal.

A já vám všem ještě jednou děkuji.

obecní pracovník Lukáš Dobřanský

Obnova zeleně  
v obci pokračuje

Přispěla : M. Hamtáková, 
Rostoklaty. Děkujeme všem 
přispěvatelům na Mikulášské 

besídce, vybralo se 
1 527 korun.

Životní jubilea 
V měsíci listopadu oslavil 
životní jubileum pan Miloslav 
Sejrek. Omlouváme se 
za pozdní uvedení.

V měsíci prosinci oslaví:
Drahuše Krutská, Marie 
Kořínková, Jiří Mokošín, 
Štefan Lavu

Úmrtí
V pondělí 28. listopadu 
zemřela nejstarší občanka 
Rostoklat paní Vlasta Badová 
ve věku 96 let.

Pozvánka
Zveme všechny malé i velké 
občany na silvestrovský 
ohňostroj, který se koná 
na fotbalovém hřišti v sobotu 
31. 12. 2011 od 19 hod.

Král Traverzy 2011
Králem áčka byl Marek 
Šperlich a Králem béčka 
Jan Strnad.

Poděkování

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 11. 2011 je 

386 332,75 Kč
Poznámka ke stavu účtu:  
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. 


