Hrábě, křovinořezy,
sekačka a dobrá
nálada
M

ůžeme říci, že se stalo již tradicí, že v době, kdy
obec vyhlásí svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se scházíme na návsi, abychom ji upravili.
I letos tomu nebylo jinak.
Díky sponzorským darům, které se mi podařilo vybrat
jsme si mohli zakoupit pojezdovou sekačku a vyzkoušet
ji hned v praxi. Osvědčila se nejen sekačka, ale i ruce,
které k tomu dali místní občané. Každý brigádník byl
připraven a svůj pracovní nástroj si přinesl. Pomáhali
i ti, pro které se náves snažíme udržovat a kde tráví svůj
volný čas. Příkladem pro všechny by měla být devítiletá Michalka, která podle jejích slov neváhala ani chvíli
a věděla, že musí jít pomoc, protože jedině tím může
dát nám, organizátorům letních dětských akcí, najevo
své poděkování.
Vzhledem k počtu obyvatel v naší části si myslím, že
účast byla vysoká, to jste mohli vidět i vy, kteří jste v sobotu obcí Nová Ves II projížděli. Úklid jsme si užili se
vším všudy – nechyběla dobrá nálada ani malé pohoštění. Budeme doufat, že tento článek bude inspirací i pro
ostatní a na podzim se nás sejde ještě více. Ještě jednou
všem patří velké DÍKY.
Za Osadní výbor: Ivana Večeřová

Stav účtu

PLACENÁ INZERCE

428 119,06 Kč
Eva Albrechtová 1 000 Kč,
Emílie Hamtáková 100 Kč

Životní jubilea
Pavel Budař,
Pavel Nedvěd,
Alena Domitreková,
Zdeňka Beránková,
Blanka Škrétová,
Miloslav Šabaka,
Jana Hrábková,
Josef Navrátil,
Jaroslava Nezavdalová,
Jan Vavrek,
Jaroslava Vintrová,
všichni z Rostoklat
Jana Gregušová
z Nové Vsi II
kulaté výročí:
Miloslava Navrátilová,
Anton Novotný
a Rudolf Mach

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starostky
P

oslední, ale i následující týdny,
budou ve znamení napojování a spouštění kanalizace. Dne
3. 4. 2014 byla zkolaudována kanalizace a ČOV, dne 10. 4. 2014 byla
zkolaudována komunikace u ČOV.
Týž den proběhla v kulturním domě
veřejná schůze s cílem informovat
vás o dokončené stavbě, postupu napojování a odpovědět na vaše otázky.
Z veřejné schůze byl sepsán zápis,
který najdete ve vývěsce a webu
obce. Děkujeme za hojnou účast,
s dotazy na postup napojování se
obracejte na OÚ. V minulých dnech
bylo napojeno prvních 20 nemovitostí. Majitelé a uživatelé těchto
nemovitostí již likvidují své odpadní
vody bez starosti, zdarma a v souladu s vodním zákonem . Apelujeme
na zbývajících 144 majitelů, neodkládejte zprovoznění své čerpací
šachty.
Ráda bych informovala ty občany, kteří se přihlásili jako zájemci
o zprostředkování provedení gravitačního napojení, že v nejbližších
dnech jim odešleme SMS zprávu
s žádostí o sdělení plánovaného
termínu napojení. Tyto informace pomohou plánovat ﬁrmě své práce.

S

rdečně Vás zveme v sobotu
31. 5. 2014 na fotbalové hřiště
v Rostoklatech, kde se koná tradiční
oslava Dětského dne. Organizace se
ujímá Obecní úřad.
Program bude zahájen vystoupením mažoretek z Českého Brodu,
o hlavní program dne se postarají
příslušníci Policie ČR z Českého
Brodu. Těšit se můžeme na ukázky
zásahu proti pachateli, děti si budou
moci sednout do vozidla Policie
a použít třeba vysílačku či sirénu,
naučí se základům bezpečnosti silničního provozu. Pokud to bude jen
trochu možné, navštíví nás i členové
zásahové jednotky.

Radka Nováková
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Kanalizace a ČOV

Zahájení svozu BIO odpadu

V úterý 22. 4. 2014 byl zahájen
svoz BIO odpadu, který bude
dále vždy probíhat v lichý týden.
Svoz komunálního odpadu bude
probíhat v sudé týdny.

Jak bude probíhat napojování?
Realizováno je 166 ČŠ, 4.992 m hlavních řadů a 3 013 m podružných řadů
1) O plánovaném termínu napojení
nemovitosti na kanalizaci musí vlastník
informovat OÚ (osobně, telefonicky či
emailem).
2) Přípravu gravitačního napojení doporučujeme směřovat na víkend.
Odpadní vody, které zůstanou ve staré
jímce, je nutné odvézt fekálním vozem,
o posledním odvozu jímky na ČOV
v Českém Brodě každý majitel předloží
potvrzení. Je přísný zákaz jímku přečerpat do kanalizace, došlo by k narušení
čistícího procesu ČOV.
3) U předem domluvených nemovitostí bude vždy v pondělí ze strany obce
probíhat kontrola vodotěsného napojení
do ČŠ (jak na to – viz.foto). K utěsnění
spoje vnitřní části šachty a trubky doporučujeme použít montážní pěnu, kterou
po zatvrdnutí oříznete a ošetříte voděodolným materiálem, např. Ergelitem
který si lze vyzvednout na OÚ. Před
prvním spouštěním čerpadla je nutné
naplnit ČŠ vodou (odpadní vody doporučujeme do ČŠ napojit v neděli večer
a běžným provozem domu dojde k naplnění ČŠ). Po ověření těsnosti bude otevřen podružný řad a ihned bude možné
používat kanalizaci.

Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny

místo: Rostoklaty
termín: 6., 16., 19. a 23. 5. 2014
kdy: od 7.30–16.00 hod.
Bližší informace můžete získat na
poruchové lince 840 850 860.
Zákaz podomního prodeje schválen

Zastupitelstvo obce schválilo na
svém zasedání dne 28. 4. 2014
Nařízení č. 1/2014 o Zákazu
podomního prodeje. Na obecním
úřadě jsou připravené samolepky
„Prodejci, nezvoňte“, které si
můžete ZDARMA vyzvednout a
nalepit např. na poštovní schránku.
Věříme, že schválené Nařízení
usnadní především starším
spoluobčanům odmítání nabídek
podomních prodejců. Stačí jedna
věta: „Podomní prodej je u nás
zakázán“ a zavřít dveře. O tom, že
Vás prodejce obtěžoval, informujte
OÚ, prodejci může být uložena
pokuta.

Kolik bude stočné?
a) Ti, kteří se připojí do 31. 8. 2014,
budou mít stočné do konce roku zdarma.
b) Ti, kteří se připojí po 1. 9. 2014 ,
zaplatí poměrnou část z budoucího stočného, tj.cca 120 Kč/os/měs.

Pošta v Rostoklatech oslaví v červenci 110 let
Roku 1904 zřízena pro Rostoklaty poštovní sběrna. Správou její pověřen
Han Svoboda, obchodník. V r. 1920 přeměněna poštovna v poštu, která umístěna byla
v obecním domě a dosavadní správce poštovny stal se listonošem pro Rostoklaty,
Limuzy a Novou Ves, František Horký pak pro Břežany a Černíky. Prvním
poštmistrem byla Marie Pískorová, druhým od r. 1922 Jan Kudrna.
citace z kroniky str. 21

U

příležitosti 110 výročí pošty společně s kronikářem
obce p. Janem Psotou, ml. připravujeme na sobotu
19. 7. 2014 v kostele sv. Martina výstavu starých pohledů
a fotograﬁí obce a okolí. Pokud máte doma cokoliv, co se týká
pošty v Rostoklatech, budeme rádi za zapůjčení.

Bude v naší obci pošta i příští rok?
V kanceláři OÚ proběhla v dubnu schůzka s manažerkou
České pošty, která nás informovala o složité situaci na po2

c) Výše stočného bude stanovena po
vyhodnocení cca 4 měs provozu, tj. přibližně v září. Cena nepřesáhne stočné
v okolních obcích, kde kanalizaci provozují soukromé společnosti, tzn. cena
bude cca 45 Kč/m3.
c) Po napojení na kanalizaci bude podepsána smlouva, v současné době se
pracuje na jejím znění. Smlouva bude
mj. upravovat četnost platby, lze platit
¼ ročně, ½ ročně nebo 1 x ročně, to především u samostatně žijících osob.
d) Od roku 2015 bude každému vyměřeno stočné dle platné vyhlášky, tj.
35 m3/rok/os. Poplatek za stočné bude
účtován stejně jako poplatek za popelnice, tedy dle skutečného počtu osob
v domě. Při ceně cca 45 Kč/m3 jsou roční náklady na jednu osobu 1 575 Kč.
e) Vlastník nemovitosti podepíše
s obcí Smlouvu o zřízení závazku, která
nahrazuje Smlouvu o zřízení věcného
břemene, kterou většina z Vás podepsala v roce 2007.

Důvody pro rychlé napojení
co možná největšího počtu
nemovitostí:
a) Správný chod ČOV.
b) Počet napojených osob je hodnotící
parametr poskytovatele dotace.
Předem Vám děkujeme za rychlé připojování.
Pokyny pro užívání
Co se nesmí dostat do kanalizace, resp.
do ČŠ:
• písek, kamínky, hlína apod.
• vlákniny – hadry, dětské pleny, hygie-

TENTO PROJEKT

„Splašková kanalizace a ČOV Rostoklaty“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci opatření: III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic
Program rozvoje venkova ČR

bočce v Rostoklatech. Problémy jsou dle sdělení manažerky
personální i technické. Čekáme na písemné stanovisko České
pošty. Pro zachování naší pošty uděláme maximum a budeme
potřebovat i Vaší pomoc. Jak jste spokojeni s novou mobilní
rozvážkovou službou, tzv. motorizací či lépe fungovala roznáška naší poštmistrovou? Pro další jednání s Českou poštou
potřebujeme znát Vaše zkušenosti. Vaše názory můžete napsat
a předat na OÚ nebo do schránky, případně poslat na email
obec@rostoklaty.cz. Děkujeme.

Zvěstovatel
Rostoklatský

P R O G R A M R O Z V O J E V E N KO VA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zvěstovatel
Rostoklatský

nické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie
• pevné předměty – dřevo, kameny
• agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy
• tuky, oleje, oleje z fritovacího hrnce
• odpad z kuchyňského drtiče
• dešťové vody
• vhodné je informovat návštěvy

Co dělat v případě poruchy?
• Otevřít ČŠ a zkontrolovat, zda není zaseknutý plovák, plovák uvolnit.
• Volat obsluhu ČOV.
• V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele
ČŠ budou náklady na opravu hrazeny
vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem ČŠ.
Jak bude probíhat napojování
nemovitostí, které nebyly
z projektu obce realizovány?
• Se souhlasem obce (nelze připojovat
nekontrolovatelně).
• Budou stanoveny technické požadavky na typ čerpadla a šachty.
• Za poplatek – zhodnocení pozemku – bude stanoven odhadcem za m2
v OZV.
Závěr
Kanalizace vč. čerpacích šachet je
v majetku obce. Provozovatelem kanalizace a ČOV je Obec Rostoklaty. Kanalizace není provozována za účelem
zisku.
VIZITKA

Pro hlášení poruchy čerpadla
tlakové kanalizace
Radka Nováková, starostka
724 179 707
Lukáš Dobřanský, obsluha
ČOV
776 175 030
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