Zvěstovatel
Rostoklatský

Personálních změnách ve vedení SDH
Sbor dobrovolných hasičů Rostoklaty
by Vás, občany Rostoklat a Nové Vsi II,
rád informoval o personálních změnách
ve vedení sboru.
Ve volbách, které se uskutečnily v
rámci konání Výroční valné hromady
dne 22. 2. 2014, byly zvoleny tyto osoby do těchto funkcí: starostka SDH Jana
Kašová, velitel SDH Pavel Svatoň, jednatel SDH Miroslav Jenšík, hospodářka
SDH Helena Vavreková, výstrojářka
SDH Petra Kubelková, vedoucí mládeže Simona Vavreková, vedoucí strategického plánování Miroslav Kaše a re-

vizorky Soňa Kolankiewiczová a Lenka
Myjavcová.
Nově zvolený výbor SDH děkuje členům SDH za důvěru a zavazuje se plnit povinnosti a úkoly jemu určené. V
následujícím období se SDH Rostoklaty
plánuje i nadále věnovat kulturní, sportovní a brigádnické činnosti.
Pořádáním kulturních a společenských akcí přispívá SDH jednak k lepšímu životnímu standardu občanů, ale
i k propagaci obce. Účast na závodech
v požárním sportu přináší SDH kromě lepší fyzické kondice i prostor pro
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

stmelení kolektivu při společné cestě za
poháry. V rámci brigádnické činnosti se
SDH podílí na udržování pořádku v obci
a mimo to je sbor připraven pomoci občanům v případě nouze.
Děkujeme tímto představitelům obce
za jejich podporu, i díky které máme
možnost uvedené aktivity vykonávat.
A dovolte nám ještě jedno sdělení: Rádi
mezi sebou přivítáme všechny,
kteří by se s námi chtěli na rozvoji
kterékoli z našich aktivit podílet.
Za SDH Jana Kašová
www.sdhrostoklaty.cz

INZERCE

Nabízím provedení stavebních prací
Květoslav Šermauer, tel.: 731 826 695
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Slovo starostky

V

šem nadšencům Toulavé kamery s politováním oznamujeme, že reportáž o Břežanech II
a Rostoklatech nebyla šéfredaktorkou paní Ivetou Toušlovou
odsouhlasena, tzn, že nebude
odvysílána. Důvodem byla skrytá
reklama na břežanskou pálenici.
Redaktor pan R. Šulc slíbil, že se
do Rostoklat s kamerou vrátí a natočí samostatnou reportáž. Naše
víska ho natolik okouzlila, že se
rozhodl Rostoklatům věnovat tři
strany v celostátním měsíčníku
„Turista“, který vyšel 27. 2. 2014.

SMS PRO OBČANY

prostředků Jitka Hříbková. Pro
malé i velké bylo připraveno občerstvení, soutěže, tanec a drobné
dárky. Na parketě jsme mohli
vidět princezny, vodníky, spidermana, piráty, myšky, čerty a jiné.
Děti si sobotní odpoledne určitě
užily.

N

a jiném místě Zvěstovatele
se věnujeme problematice
likvidace komunálního odpadu.
Věříme, že zveřejněné informace
budou pro Vás zajímavé.

UPOZORNĚNÍ
V týdnu od 10. do 14. 3. 2013 bude kancelář
Obecního úřadu otevřena jen v pondělí a ve
středu vždy od 17 do 19 hod.

P

o dlouhých letech se v sobotu
15. 2. 2014 konal v kulturním domě Dětský karneval, který
organizovala zcela sama ze svých

Službu zasílání SMS , kterou obecní úřad
využívá pro rychlé informování občanů
o odstávkách elektrického proudu,
svozu odpadů, ztrátě psů, kulturních
akcích, apod., využívá již přes 200 osob.
O zařazení do databáze lze požádat
osobně na obecním úřadě nebo také
e-mailem: obec@rostoklaty.cz. PŘÍJEM
SMS ZPRÁV JE ZCELA ZDARMA.

Radka Nováková
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Přispěli na obnovu
kostela
v únoru přispěli:
1 000 Kč Milena Kröschelová
200 Kč Věra Brožková
2 000 Kč Domácí péče
Lánská
750 Kč Alena Chrpová
1 000 Kč Stanislav Lánik
Děkujeme, stav účtu
256852354/0300
je  425 826,83  korun
k 28. 2. 2014

Životní jubilea
Jindra Kolankiewiczová,
Růžena Mokošínová,
Jana Nedvědová,
Vladislav Beránek,
Zuzana Strnadová,
Ladislav Hegedüs z Rostoklat
Jaroslav Šmíd z Nové Vsi II

Zhodnocení karnevalu
V

sobotu 15. 2. 2014 se od 14.45 hod
začal plnit KD v Rostoklatech malými piráty, vodníky, beruškami, princeznami, medvídky, spidermany, supermany,
kostlivci a dalšími maskami. Většina dětí
s sebou vzala za odměnu na kukandu i své
rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky, kteří měli tu čest, obdivovat rej masek a pořádně si zařádit s mládeží.
Nakonec se sešlo přes 40 dětiček ve věkovém rozmezí 0,5–8 let. Během taneční
pauzy měly děti možnost absolvovat klání
v 6ti karnevalových disciplínách a získat
drobnou odměnu. Účastníci, kteří úspěšně
absolvovali všechna stanoviště, měli v závěru karnevalu obdržet památeční fotografii zhotovenou přímo na místě. Ovšem co
by to bylo za akci, kdyby nám vše vycházelo. Protestující přístroj vydal fotografii

prvním sedmi dětem a zbytek byl bohužel
odkázán na fotogalerii na webových stránkách našeho klubu Medvídek (klubmedvidek.webnode.cz). Podle reakcí účastníků, ale ani tenhle drobný nedostatek snad
nikomu neubral na dobré náladě a všichni
odcházející vypadali spokojení, pobavení,
vytancovaní a plní zážitků.
Za velikou pomoc při pořádání akce
bych chtěla poděkovat maminkám z klubu Medvídek, rodině Grůzově a Belačíkově a jejich kamarádům, a také své rodině
a kamarádům, bez kterých by akce v takové pohodě neproběhla. Také děkuji paní
starostce Radce Novákové za mediální
podporu a šíření informací o akci.
Těšíme se na Vás na další společenskokulturně-sportovní akci klubu Medvídek.
Jitka a Štěpánek

Kulaté výročí slaví pan
Václav Drbal

Splatnost poplatku
za komunální odpad

Od 1. 3. 2014 nebudou vyváženy
popelnice bez známky.

D

o dnešního dne máme zpětnou reakci
od 10 občanů.
Tento počet odpovědí v nás vyvolává
otázky: Proč tak málo? Mají naši občané
rádi podomní prodej? Nebo se jich problém netýká? Lidé v produktivním věku se
během dne doma nezdržují , tak proč tedy
myslet na starší sousedy? Mají naši občané
zájem o zákaz podomního prodeje?
Pokud máte zájem se k anketě ještě vyjádřit, využijte email: obec@rostoklaty.cz.
Nebo využijte formulář z minulého čísla
RZ. Na zasedání ZO 31. 3. 2014 budou vyhodnoceny výsledky ankety.
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V

ýstavba spaloven odpadů, překládacích stanic a jejich následné „povinné“ využívání může velmi výrazně zdražit služby v odpadovém hospodářství pro
města a obce, které této možnosti využijí.
Můžeme zde použít zdravý selský rozum,
kdy jsme schopni již nyní předpokládat,
že samotná doprava odpadů z obcí a měst
Středočeského kraje do města Mělník je
naprosto ekonomicky nevýhodná a v klasické tržní ekonomice nemá toto řešení
žádné opodstatnění.
V informacích je uvedeno, že se bude
jednat o efektivní řešení odpadového hospodářství, nicméně nikde není uvedeno porovnání současného systému s tím budoucím, navrhovaným. Současný systém je dle
celosvětového měřítka naprosto vyhovující
a to jsme připraveni např. v porovnání se
zeměmi EU dokázat na datech Eurostat
apod. Česká republika patří mezi jedny
z nejlepších zemí v oblasti třídění odpadů
v EU.
Skládkování odpadů je v současné době
velmi diskutované téma, nicméně v současné době – ekonomické situaci, rozvoji
obcí a měst, cenové úrovni služeb apod.
– se jedná o moderní zařízení k nakládání s odpady, které zajišťuje nižší náklady

pro obce a města. Pochopitelně je  kapacita
skládek omezena, nicméně pro následující roky bohatě stačí a již nyní přicházejí
společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím s technologiemi, které v budoucnu zajistí např. i třídění komunálních
odpadů, spoluspalování odpadů v cementárnách apod. Kvalita třídění se ve vašich
městech a obcích neustále zvyšuje, díky
třídění bioodpadů jsme společně dokázali
snižovat množství směsného komunálního
odpadu a udržet tak cenové hladiny na přijatelné úrovni.
Touto cestou chceme jít dál, protože je,
podle našeho názoru, správná. Pokud se
nám podaří ve spolupráci s Vámi více třídit, zajišťovat stále větší objem vytříděných
odpadů, učit se třídit nové komodity odpadů apod., považujeme to za krok správným
směrem. Laicky lze náš postoj shrnout heslem: „Co chcete pálit, když nebude co?“
Zde připomínám hlavní bod třídění odpadů, který je často opomíjen. Třídění odpadů
je velmi důležité zejména pro znovupoužití
materiálů (plasty, papír, sklo, BIO), což zajišťuje vyšší surovinou soběstačnost a nižší
využívání dalších přírodních zdrojů.
Ing. Petr Jindra,
obchodní zástupce Nykos a.s.

V

ážení spoluobčané,
možná jsou naše
informace jednostranné.
Nechceme stranit žádnému
názoru a v žádném případě
stát na straně odpadářských
firem. Chceme mít možnost
volby a hájit zájmy obce a
občanů.
V příštím Zvěstovateli
zveřejníme rozhovor
s ředitelem České asociace
odpadového hospodářsví
Petrem Havelkou zveřejněný
na Aktuálně.cz
Pokud se na celou
problematiku díváte
z jiného úhlu a rádi byste
se s ostatními podělili
o názor, pište na adresu
obec@rostoklaty.cz. Rádi
vaše postřehy a informace
zveřejníme.
Každý z nás občanů si
pak na situaci může vytvořit
vlastní, relevantními
informacemi podložený názor.
Těšíme se na vaše reakce.
(ou)

Situace v odpadovém hospodářství ČR
R

Připomínáme několika málo občanům, kteří doposud nesplnili
svou povinnost uhradit do 28. 2.
poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili co
nejdříve.

Výsledek ankety – zákaz
podomního prodeje

Komentář společnosti Nykos a.s.

Kanalizace
Z

astupitelstvo obce na svém zasedání 24. 2. 2014 odsouhlasilo
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se
zhotovitelem stavby kanalizace Stavitelství Řehoř, s.r.o. Co je předmětem dodatku?
1) Prodloužení termínu z 1. 3. 2014
na 15. 4. 2014. Hlavním důvodem
je, že chybí asfaltová komunikace
u ČOV, asfaltové opravy v místních komunikacích, výsadba stromů
u ČOV, úprava zelených ploch, zasetí
trávy apod.,
2) Snížení ceny o dílo o 168 tisíc Kč. Snížení ceny je výsledkem

výborné práce technických dozorů.
Děkuji občanům za upozornění na
nedokončené terénní úpravy po kanalizaci. Připomínky jsou evidovány
a předávány firmě k odstranění, jejich odstranění bude probíhat v březnu. Pokud i ve vašem okolí je nějaký
nedostatek, upozorněte nás na něj.
Pomůžete nám tím, děkujeme.
V minulých dnech jsme zahájili
přípravy pro kolaudaci stavby. Předpokládáme, že kolaudace proběhne
začátkem dubna. Zdárnou kolaudací
bude kanalizace a ČOV uvedena do
zkušebního provozu.

Zvěstovatel
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ádi bychom Vás informovali o stávající situaci v problematice likvidace komunálního odpadu.
IURMO je obecně prospěšná společnost, která zajišťuje řešení některých
projektů pro Středočeský kraj. Jedním
z projektů je analýza možností zavedení tzv. Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO). IURMO bylo
založeno v roce 2011 Svazem obcí
a měst ČR.
Strategie ISNO je založena na předpokladu, že bude záměrně zvýšena cena
za skládkování odpadu (tj. ukládání
odpadů na skládky). Tento krok by pomohl k výstavbě spaloven, protože by
se vyrovnala cena spalování odpadu
a skládkování. V této chvíli je náklad na
odstranění odpadů skládkování cca na
polovině oproti ceně odstranění odpadů
spalováním (spalování je tedy nekonkurenceschopné).
Jako hlavní opěrný bod těchto předpokladů je dále uváděno zakotvení zákazu skládkování v následujících cca
10 letech do zákona o odpadech ČR.
Svaz měst a obcí ČR a IURMO proto
předpokládá výstavbu velkokapacit-
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zda by na jejím území mohlo vzniknout překladiště komunálního odpadu.
Obec Rostoklaty nemá zájem o vybudování překládací stanice. Nemá
zájem se podílet na tomto projektu.
V Mělníku by měla vzniknout spalovna, která by měla pojmout komunální
odpady z celého Středočeského kraje. Jelikož je však při výši investice
v řádu miliard nutné zajistit spalovně
dlouhodobý přísun odpadu, je cílem
strategie ISNO zavést svazky měst
ních spaloven odpadů, kde bude odpad, a obcí, které by se patrně podílely na
který již nesmí na skládky, spalován. dodávání odpadu do města Mělník.
Jelikož je však výstavba spaloven vel- Jelikož je však u velkokapacitní spami nákladná (řády miliard Kč), počítá lovny nutné zajistit příjem na velmi
se s výstavbou omezeného množství   dlouhou dobu, zřejmě se budou muset
obce a města ve svazku zavázat k pltěchto zařízení.
Jelikož je však nutné do míst jejich nění dlouhodobé povinnosti – dodávat
vzniku odpad převážet, navrhuje se vý- tento odpad do spalovny  Mělník.
Většina laické veřejnosti nemá ani tustavba většího množství překládacích
stanic komunálních odpadů právě ve šení co se nyní děje, my zástupci obcí
vybraných lokalitách Středočeského víme o problému jen okrajově, ale pokraje. IURMO v současné době vytipo- kud by se podařilo „prolobovat“ povinvává lokality na území obcí a měst, kde nost spalovat odpad, mělo by to velmi
by mohly být vybudovány překládací výrazný dopad nejen na rozpočty obcí,
ale i samotných občanů. Věřme, že
stanice komunálních odpadů.
Také obec Rostoklaty byla dotázána, zdravý tržní trh bude zachován.
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