Novoveská
Už jste o tom slyšeli, co se stalo v Nové Vsi?
To se jednou v neděli sešli všichni dospělí,
vzali s sebou malé, velké,
prince i ty princezny,
ozdobili na náměstí, stromek věru nádherný.
Potom spolu při kytaře,
zazpívali koledy,
za odměnu všechny děti,
měli dárků hromady.
Všichni se pak přesunuli,
kde si děti hrávají,
svařáčkem se zahřívali
a při tom se zasmáli.

leden
2015
číslo 119

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
přejeme Vám do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a dobré nálady, s úsměvem jde všechno lépe.

Děti zase na skluzavce
cpou se sladkým cukrovím,
zapíjí to teplým čajem,
že se stmívá, nevadí.

INZERCE

PŘIJMEME do KVĚTINÁŘSTVÍ
na P9(P-východ, směr Kolín)
nejlépe na plný úvazek, prodavačku
s minimální 2letou praxí v oboru.
Hledáme spolehlivou, pracovitou, příjemnou,
kreativní, zodpovědnou prodavačku, která svojí
práci vykonává s radostí a ráda by pracovala
v příjemném kolektivu a v hezkém květinářství
na úrovni.
Nabízíme příjemné zázemí kamenného
obchodu, dobrý kolektiv, více než dobré
platové podmínky, možnost uplatnit svoji
kreativitu bez omezovaní s možností
sebevzdělávání na vyšší úrovni.

Teď už je čas říci díky
Osadnímu výboru,
za rok se tu sejdem zase
a dáme si do nosu.
Užijte si všichni kolem
krásné svátky vánoční,
pohoda ať se u Vás staví,
buďte také úspěšní.
Do nového roku potom,
spoustu zdraví, lásky, štěstí,
jestli tomu nevěříte,
přijďte za rok na náměstí.
Iveta a Martin Fiedlerovi
Nová Ves II

Nástup možný po úspěšném osobním
pohovoru na prodejně od 1. 2. 2015.
Volejte PO-PÁ od 8-20 hod.
na tel.: 608 982 711
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.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány
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Slovo starostky
N
a konci minulého roku jsme
všem, kteří jsou připojeni na
kanalizaci, zaslali k podpisu Smlouvu
o odvádění odpadních vod. Děkujeme
2/3 vlastníků připojených nemovitostí
za rychlou reakci a podepsání Smlouvy.
Žádáme zbývající majitele připojených
nemovitostí, aby tak učinili co nejdříve.

Zároveň se Smlouvou doložte revizi
elektrického přívodu pro ovládací
skříňku čerpadla a potvrzení o vývozu
vyřazené žumpy. Během měsíce března
obdržíte, dle podmínek domluvených
ve Smlouvě, fakturu. Platbu lze uhradit
převodem na účet či hotově v pokladně
OÚ. S obecním pracovníkem jsme

nestihli zahájit kontroly čerpacích
šachet. Kontroly zahájíme dle
klimatických podmínek co nejdříve,
děkujeme za pochopení.

Radka Nováková
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Stav účtu
Stav je 432 830,32 Kč
Přispěli: Vstupné Mikulášská
besídka – 590 Kč, Emílie
Hamtáková – 500 Kč, Marie Dlouhá
– 200 Kč, Hana Černá – 779 Kč,

Životní jubilea
Josef Mestek,
Stanislav Chrpa,
Bohuslav Nezavdal,
Drahoslava Buriánová,
Jan Košťál,
Lydie Váňová,
Jaroslav Hrábek,
Jaroslav Strnad,
Jaroslav Stejskal,
Dagmar Vernerová,
Květoslava Mokošínová,
Emílie Hamtáková,
Olga Malíková,
Jiřina Jouglová, všichni z Rostoklat
Kulaté výročí
Květoslav Šermauer z Rostoklat
Zemřel pan Rudolf Mach
z Rostoklat.

Poplatek za svoz
komunálního odpadu 2015

Z

astupitelstvo obce se rozhodlo ponechat poplatek za svoz komunálního
odpadu ve stejné výši jako v roce 2013
a 2014, tj. 600 Kč za poplatníka.
Poplatníkem je každá fyzická osoba
(i bez trvalého pobytu v obci), při jejíž
činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad.

Splatnost poplatku
Od pondělí 12. 1. do 28. 2. 2015 v úředních hodinách (pondělí a středa 8–13
a 17–19 hod ).
Poplatek za psa zůstává rovněž beze
změny, tj. první pes v nemovitosti 100 Kč,
každý další pes 150 Kč.
BIO odpad bude opět svážen v letních
měsících, známky jsou zájemcům poskytovány zdarma.
Připomínáme, že v době jarních prázdnin, tj. od 2. 2 do 6. 2. 2015 bude OÚ uzavřen.

Od listopadu 2014 se
mění podmínky pro
kácení stromů

S

Povinnost třídit kovy a bioodpad od
roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září
loňského roku. Sněmovna tak reagovala
mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR
hrozí při neplnění závazků vyplývajících
z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy
od roku 2015 a snížit ukládání biologicky
rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 65 % v letech 2013 respektive
2020, oproti výchozímu stavu v roce
1995.
Naše obec již několik let sváží BIO odpad od občanů zdarma. Novinkou bude
sběr železného odpadu. O vhodném způsobu sběru rozhodne zastupitelstvo na
lednovém zasedání. Mezi možné způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr
skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob
sběru.

Výtvarný kroužek Chroustík –
přerušení činnosti

účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení stromů.
Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene
větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů
budou potřebovat povolení.
Kácení se doporučuje v období vegetačního klidu. Období vegetačního klidu obvykle trvá od začátku listopadu do konce března.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní úřad),
a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším
než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon není zpoplatněn. Obvykle ve lhůtě 30 dnů
bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout.

P

ro malý zájem dětí dočasně
přerušuji náš středeční výtvarný kroužek. Ráda bych poděkovala dětem, které chodily
pravidelně a jejichž dílka jsme
mohli vystavovat na nástěnce,
přáníčka předat osamělým lidem
nebo vyzdobit vánoční stromek vyrobenými ozdobičkami.
Abychom mohli obměňovat nástěnku a vystavovat nové výrobky, je zapotřebí, aby se zapojilo
více dětí. Máme jich v Rostoklatech a Nové Vsi hodně, chybí jen ta chuť přijít mezi nás.

Je to asi také na rodičích, aby
své děti informovali o našem
kroužku a podpořili je do zapojení. Kroužek je pro děti zdarma, mají možnost vyzkoušet si
různé techniky, jsou pod dozorem, dostanou občerstvení a já
jim ochotně věnuji svůj volný
čas. Pokud bude zájem alespoň
deseti pravidelně se zúčastňujících dětí, kroužek opět obnovíme, kdo bude mít vážný zájem,
může své dítě přihlásit na úřadě
nebo přímo u mě.
Jaroslava Šermauerová

D

ěkujeme paní Jaroslavě Šermauerové, která se po 3 roky věnovala našim dětem, pro děti vždy připravila dobrou svačinku,
aby děti měly více energie pro tvořivou práci.

Sousedovi zdarma
Máte doma něčeho více než potřebujete? A chcete to ZDARMA někomu věnovat?
Nabízíme občanům, kteří chtějí přebytečné či nepotřebné věci věnovat svým sousedům, novou, nepravidelnou rubriku.
Stačí text inzerátu doručit na obecní úřad, my rádi zveřejníme.
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Obsluha čistírny odpadních vod
B

yl jsem požádán paní starostkou
o pár slov do Zvěstovatele, navíc
i občané našich obcí se mě občas ptají,
jak ČOV funguje, proto Vám nyní podám pár informací.
Již to bude více než osm měsíců, co
jsme zahájili zkušební provoz na čističce.
K práci obsluhy ČOV jsem byl prakticky
přemluven paní starostkou, nevěděl jsem
samozřejmě o čištění odpadních vod nic,
takže se mi moc nechtělo, uvědomoval
jsem si tíhu zodpovědnosti, ale nakonec
jsem do toho šel.
ČOV žije vlastním životem a žádá si
každodenní péči. Pro zajištění nepřetržitého a bezproblémového chodu mám
zástupce, pana Karla Svojšeho, který mě
v případě mé nepřítomnosti zastoupí.
Na ČOV chodím denně ráno a odpoledne, samozřejmě i o víkendech a svátcích. Ráno jde spíše jen o kontrolu, jestli je vše v pořádku, popřípadě pokud je
potřeba odvodnit kalojem nebo namíchat
flokulant (k tomu se dostaneme),odpoledne potom provádím odebrání vzorku
aktivační směsi, čištění hladiny a zapisuji do provozního deníku stav hodin motorů, přítok odpadních vod, klimatické
podmínky a další údaje.
Začneme od přítoku odpadních vod.
V současné době se přítok pohybuje
mezi 30 až 40 m3 denně, nárůst je většinou o víkendu, kdy se pere a většina
z nás je doma.
Hned z kraje musím vyvrátit představy o podobě odpadní vody, na ČOV se
nedostane nic ve skupenství pevném,
čerpadlo ve vašich čerpacích šachtách
vše podrtí, na ČOV dorazí jen špinavá
voda, která protéká přes česlicový koš,
kde se zachycují případné větší plovoucí
mechanické nečistoty. Voda se následně
dostává do provzdušňované nádrže se živým biologickým kalem, který vodu pročišťuje. Laicky řečeno, kal požírá špínu
a vyčištěná voda jde do takzvané dosazovací nádrže, ze které zamíří do Štolmířského potoka.
Vypouštěné vody podléhají přísné
kontrole a každý měsíc jsou odebírány
vzorky k rozboru. Výsledky z laboratoře splňují stanovené limity a potvrzují
funkčnost ČOV. Biologický kal bohužel jen nelikviduje nežádoucí elementy,
ale zároveň se i množí. Pokud dosáhne
určité hladiny, tak by začal proplouvat
do dosazovací nádrže s čistou vodou
a dále do potoka, proto musím denně
odebírat vzorky aktivační směsi, abych
tomuto zabránil. Do odměrného válce
o obsahu 1000 ml přeliji vzorek kalu
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a po půl hodině zkontroluji výsledek.
Kal by měl klesnout, naše povolené
hodnoty jsou mezi 300 ml až 400 ml,
pokud je kalu více, musí být odčerpán
do kalojemu.
Kalojem je samostatná uzavřená provzdušňovaná nádrž, ve které nemá kal
co jíst a tak se požírá navzájem, tím
také čistí vodu. Pokud je kalojem plný,
vypínám přes noc provzdušňování, kal
klesne a já ráno odčerpám čistou vodu,
samotný proces trvá skoro hodinu a půl,
každých dvacet minut odebírám vzorky
a kontroluji čistotu vody. V teplém období se odkaluje a odvodňuje převážně
dvakrát týdně, nyní v zimě skoro každý
den. Na většině vesnických ČOV se kal,
který v kalojemu zbude, odváží fekálními vozy na větší čističky, kde je dále
zpracováván.
Tento postup je velmi drahý. Na naší
ČOV máme jako jedni z prvních osazený
dehydrátor. Je to stroj, který přebytečný
kal odvodní a my tím pádem neodvážíme drahou špinavou vodu několikrát za
měsíc, místo toho jednou za dva měsíce
vyvážíme kontejner odvodněného kalu,
což je prakticky hlína – kompost.
Jak dehydrátor funguje? Do dehydrátoru natéká kal, který se následně smíchá
s Flokulantem, což je pevná látka podobná cukru, která po vmíchání do čisté
vody vytvoří lepidlo. Směs Flokulantu
a kalu prochází dehydrátorem, který tlakem vymačká 97 % vody. Dopravníkem

přepravujeme odvodněný kal do přistaveného kontejneru.
Flokulant se míchá zhruba jednou týdně v umělohmotné nádrži s míchací vrtulí
o obsahu 500 litrů, kdy na 500 litrů vody
připadne 1,33 kg flokulantu. Míchání
trvá více než půl hodiny, při rychlejším
nasypávání flokulantu do vody se tvoří
hrudky, které se velmi špatně rozmíchávají a ucpávají sací zařízení. To je asi
zhruba vše, co se týká zpracovávání odpadních vod a provozu ČOV. Samozřejmostí je úklid, výměny oleje v motorech
a další úkony, vyplývající z chodu ČOV.
Časté dotazy jsou na zápach na ČOV.
Musím říci, že třeba o víkendech to tam
i voní, hodně lidí pere a tak přitéká spousta pracích prostředků. Jednou jsem tam,
a to nelžu, cítil knedlo, vepřo, zelo. Samozřejmě trochu zápach tam je , ale člověk si
časem zvykne, není to nic strašného.
Další častou otázkou je, jak vypadá
kal? Aktivovaný kal je suspendovaná
směs vločkotvorných, vláknitých a volných mikroorganizmů v odpadní vodě,
která vzniká při biochemickém aktivačním procesu čištění odpadních vod.
Vločky aktivovaného kalu obvykle mají
schopnost sedimentovat. Laicky řečeno,
kal vypadá jako vločky z bláta.
Paní starostka plánuje po ukončení
zkušebního provozu další den otevřených dveří. Budu se těšit na shledanou
s vámi.
Lukáš Dobřanský
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