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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starostky
R

áda bych poděkovala
členům SDH za
pořádání již tradiční
drakiády. Sešli jsme se
říjnovou sobotu, počasí
nám přálo, snad až moc,
uvítali bychom trochu vítr.
Nejen děti si akci užily,
proběhly soutěže a dětský
úsměv byl pořadatelům
poděkováním.

Z

Upozornění úřadu práce
O

výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné
požádat do konce roku, končit bude i příspěvek na mobilitu
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (laminované průkazy) a průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy)
možnost zajistit si výměnu za nový průkaz TP, ZTP a ZTP/P. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový typ
průkazu nahrazuje všechny průkazy vyda-

né do 31. 3. 2015. Pro výměnu průkazu
je nutné se osobně dostavit na pracoviště
Úřadu práce ČR v Českém Brodě a doložit stávající průkaz, novou fotografii průkazového typu a občanský průkaz.
Zároveň s průkazy bude posledního
prosince končit některým klientům i příspěvek na mobilitu. Tento příspěvek ve
výši 400,- Kč bude nadále přiznán osobám s nárokem na nový průkaz ZTP nebo
ZTP/P, kteří se za úhradu opakovaně
v měsíci dopravují. Pokud byl tento příspěvek přiznán v roce 2014 a 2015, bude
vyplácen i nadále bez podání žádosti.

ačátkem října byl
vozidlem VW
poražen sloup veřejného
osvětlení. Díky svědkům
se podařilo vozidlo
identifikovat a přivolaná
Policie dopravní nehodu
zdokumentovala. Řidiče
vozidla se podařilo
Policii vypátrat a obec
může náklady na osazení
nového sloupu uplatňovat
z povinného ručení viníka
nehody. V opačném
případě by obec musela
náklady na opravu hradit
ze svého rozpočtu. Děkuji
svědkům , že jim není dění
v obci lhostejné.
O konci platnosti přiznání příspěvku na
mobilitu bude všem klientům, kterých se
to týká, v průběhu prosince zaslán informativní dopis, a to i s potřebnou žádostí
a podrobnějšími informacemi. V průběhu ledna 2016 si tito klienti musí podat
novou žádost, což je vhodné učinit prostřednictvím České pošty. Pokud bude
žádost zaslaná předčasně před 1. 1. 2016,
bude zamítnuta.
S případnými dotazy se můžete obrátit
na pracovnici Úřadu práce v Českém Brodě Mgr. Terezu Smutnou, tel: 950129212,
e-mail: tereza.smutna@ko.mpsv.cz.

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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V

sousední obci
Břežany II úspěšně
dokončili výstavbu nové
mateřské školy. Den
otevřených dveří se koná
v sobotu 14. 11. 2015 od
9–12 hod. Do nové MŠ
bude dodatečný zápis,
informace najdete na
www.brezanyii.cz.

Radka Nováková
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Oznámení
Ve středu 18.11.2015 bude obecní
úřad od 17–19 hod uzavřen.

Svoz BIO odpadu prodloužen

POZVÁNKA

Svoz biologicky rozložitelného
odpadu proběhne dne 3. 11.
a 17. 11. 2015. Od úterý 24. 11. 2015
bude probíhat odvoz směsného
komunálního odpadu v intervalu 1x
týdně.

Příprava vánočních ozdob
Zveme všechny na tradiční výrobu
vánočních ozdob pro vánoční
stromy. Ozdoby si vyrobíme v klubu
Chroustík ve středu 25.listopadu
od 16 hod v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Občerstvení
zajištěno, těšíme se na vás, Jarka
Šermauerová

Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 2. prosince od 16 hod
proběhne rozsvícení vánočního
stromu v Rostoklatech u Obecního
úřadu. Všichni jste srdečně vítáni,
občerstvení zajištěno.
Rozsvícení vánočního stromu v Nové
Vsi II proběhne v pondělí 7. prosince
od 16 hod. u rybníčku. Všichni jste
srdečně vítáni, občerstvení zajištěno.

Mikulášská nadílka
V neděli 6. prosince od 15 hod
v Kulturním domě proběhne
Mikulášská besídka, tentokrát se
můžeme těšit na Andělské tanečky
a soutěže s Mikulášem. Všichni jste
srdečně vítáni, občerstvení zajištěno.
Pozn.: Označený balíček pro vaše dítě
předejte při příchodu organizátorům.
Přivítáme, pokud se omezíte na
jeden balíček pro 1 dítě.

Životní jubilea
Květoslava Gratová,
Antonín Strnad,
Marie Holubová,
Josef Svatoň,
Arpád Szalai,
Jan Ších z Rostoklat
Karel Strnad z Nové Vsi II

Stav účtu
k 31. 10. 2015: 440 991,36 Kč
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Zveme všechny děti
a jejich doprovod
na Mikulášskou besídku,
která se koná
v kulturním domě
v Rostoklatech
v neděli 6. prosince 2015
od 15.00 hod.
Program:
Andělské tanečky, soutěže
s Mikulášem
Těšíme se na Vaši účast!
Zvěstovatel
Rostoklatský

Dostavba kanalizace občanů
lokality Palace Reality
V

červenci tohoto roku zastupitelé
schválili návrh zastupitelky H. Černé o způsobu připojení občanů PR na kanalizaci. Zahájili jsme intenzivní přípravu nezbytnou před zahájením stavebních
prací. Projektant zpracoval výkaz výměr
a projektovou dokumentaci pro danou lokalitu, na konci srpna jsme odsouhlasili
zadání a vyhlášení výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu. V září komise, složená ze zástupců obce zastoupená
Radkou Novákovou a Romanem Janků,
zástupcem TDI Jiřím Hlavatým, zástupcem projektanta Pavlem Brůnou a odborným poradcem Hanou Němečkovou,
otevřela a vyhodnotila doručené nabídky.
V termínu byly doručeny dvě nabídky.
Nižší nabídkovou cenu, 1 588 922,77 Kč
bez DPH, předložila firma Stavitelství
Řehoř. V říjnu zastupitelstvo odsouhlasilo výsledky VŘ a pověřilo starostku obce
podpisem SoD s firmou Stavitelství Řehoř. Smlouva vč. výkazu výměr je v souladu se zákonem uveřejněna na profilu
zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

V říjnu byl zastupiteli odsouhlasen text
Smlouvy o poskytnutí investičního účelového příspěvku, kterou zájemci o připojení na kanalizaci s obcí podepsali.
Občané z této lokality poskytnou obci
příspěvek 40 000 Kč za nové připojení.
Přesné náklady na jedno připojení budou
vyčísleny po dokončení prací, předpokládáme je ve výši 80 tis Kč.
V minulých týdnech jsem společně se
zástupcem TDI a stavbyvedoucím navštívila každou nemovitost a ověřili jsme
možnosti umístění šachty a její hloubkové uložení. Práce na osazení ČŠ byly zahájeny. Termín dokončení prací dle SoD
je 15. 2. 2016. Přejme si, aby nám opět
počasí přálo a stavba mohla být dokončena včas a možná i dříve. Stavba bude
podrobena stejné kontrole a budeme dbát
na kvalitu provedeného díla. Po dokončení prací bude následovat kolaudace,
po té se budou moci občané gravitačně
napojit do ČŠ a likvidovat odpadní vody
na ČOV.

(RNo)

Napojení
občanů lokality
LAP Invest na
kanalizaci

P

ozemky v lokalitě Lap Invest jsou
připraveny k napojení na kanalizaci. Hlavní řad byl firmou zkolaudován
v roce 2009, chybí jeho napojení na
obecní část. Pozemky přiléhající k silnici
III. tř směrem na Břežany mají přípojky
rovněž připravené a chybí jejich napojení
na hlavní řad. Náklady na napojení hradí
firma LAP Invest a předpokládáme realizaci napojení do 30. 11. 2015. Náklady na pořízení šachty a čerpadla si hradí
vlastníci pozemku, kteří musí splnit technické parametry vlastníka a provozovatele, tj. Obce Rostoklaty.
Podmínky pro napojení jsou zveřejněny na webu obce. I u tohoto napojení
budeme provádět kontrolu provedení tak, aby byla zajištěna vodotěsnost
šachty. Šachta vč. čerpadla zůstane
v majetku vlastníka nemovitosti, který
si bude zajišťovat její provoz a servis.

(RNo)

Pozor, pozor! Hlášení místního rozhlasu!
Dětský klub Medvídek bude od listopadu opět v provozu. Žádáme všechny mrňouse, aby vzali
své maminky, tatínky, babičky, dědečky či jiný doprovod a přišli se společensky obohatit mezi
své kamarády. Setkání budou probíhat od 5. 11. 2015 každý čtvrtek v čase 9.30–11.30 v zasedací
místnosti OÚ v Rostoklatech. Na programu budou aktivity jako cvičení, říkanky, písničky,
pohádky a volná zábava. Případné výluky budou předem oznámeny na internetových stránkách
klubmedvidek.webnode.cz. Těšíme se na všechny. Konec hlášení!
Jitka Hrnčiříková a spol. ;-)

Recyklace skleněných odpadů
S

kleněné odpady jsou jedním ze základních druhů odpadů, které již
mnoho let úspěšně společně třídíme
a zajišťujeme jejich zpracování – recyklaci v nové výrobky. Výhodou skla
je fakt, že ho lze teoreticky nekonečněkrát recyklovat, tzn. je velmi žádoucí
právě tyto odpady poctivě třídit a tím
zajistit jejich znovu-použití do výrobních procesů.
Skleněné odpady se třídí na několik základních skupin:
– Bílé obalové sklo

Zvěstovatel
Rostoklatský

– Barevné obalové sklo
– Plochá skla (tabulová skla, okna
apod. )
Sklo je po odvezení z kontejnerů zpracováváno následujícím způsobem:
– Drcení na střepy
– Třídění nečistot (mezi hlavní nečistoty patří zátky, korky, papírové a plastové etikety, keramické materiály,
plasty, kovy apod.)
– Drcení na jemnou frakci střepů
– Optické třídění skla dle barev (velmi
nákladná technologie, která se použí-

vá v závislosti na způsobu konečného zpracování skla ve sklárnách)
– Výsledným produktem jsou střepy
o velikosti 0,5 – 2 cm, které jsou vyčištěny od všech příměsí a jsou připraveny pro sklárny
Jednou z hlavních nečistot, která velmi
komplikuje celý proces, jsou keramické
odpady – keramické nádobí, vázy, kusy
toalet a umyvadel apod. Tyto odpady
nepatří mezi skleněné odpady a bohužel
jsou nejčastější nechtěnou příměsí.
Zdroj Nykos a.s., Ing. Petr Jindra
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