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V ážení spoluobčané, vážení čtenáři, 
přejeme Vám do nového roku 

2016 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a dobré nálady.

L eden bývá ve znamení rekapitulací, 
pokusím se o krátké shrnutí 

uplynulého roku 2015 z pohledu 
starostky. Snad všechny starosty 
zarmoutilo uvedení některých nových 
zákonů do praxe, byrokracie, kterou 
přinesla novela zákona o rozpočtových 
pravidlech, je pro obce naprosto 
neúnosná. Komplikuje finanční podporu 
místním spolkům. Radnicím přináší 
spoustu administrativy navíc a ještě více 
zatěžuje žadatele, kteří pořádají kulturní 
akce ve svém volném čase. Ujišťujeme 
zástupce všech místních spolků, že 
nadále hodláme finančně podpořit vaši 
činnost a pořádání kulturních akcí. 
Formulář žádosti o dotaci na kulturní 
akci najdete na webu obce. 

Slovo starostky

Pokračování na straně 3

MYSLIVECKÝ SPOLEK ROSTOKLATY 
 

pořádá 
 
 

 
 
 

MYSLIVECKÉ HALALI 
 

v sobotu 16. ledna 2016 od 20.00 hod. 
v kulturním domě v Rostoklatech 

k tanci a poslechu hraje JVR Band 
oděv společenský, bohatá tombola 

vstupné 150,- Kč 



Radka Nováková
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Slovo 
starostky

Vodné 2016
Vodohospodářská společnost 
Vrchlice – Maleč, a.s. oznamuje, 
že od 1. 1. 2016 dochází k úpravě 
ceny vodného, a to ve výši 
41,56 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 
47,79 Kč s 15 % DPH.

Stočné 2016
ZO odsouhlasilo stočné pro 
rok 2016, cena zůstává beze 
změny, tj. 35 Kč bez DPH/m3. 
Spotřeba je nadále určována dle 
Směrných čísel,  
tj. 35 m3/os/rok.

Cena stočného na osobu za 
rok činí 1 225,- Kč bez DPH 
(1 409,- Kč s DPH ). Faktury 
obdržíte v březnu 2016.

Nový velitel jednotky SDH 
Rostoklaty
Oznamujeme Vám, že 
k 31. 12. 2015 z osobních 
důvodu rezignoval pan Martin 
Vavrek z funkce velitele JSDH 
Rostoklaty. Funkce velitele se 
od 1. 1. 2016 ujímá pan Miroslav 
Jenšík.
Funkce velitele je odpovědná 
a časově náročná funkce. Ráda 
bych poděkovala odstupujícímu 
veliteli Martinovi Vavrekovi za 
dlouholetou práci pro jednotku 
SDH. 
Novému veliteli panu Jenšíkovi 
přejeme mnoho sil. 

Životní jubilea
Josef Mestek,  
Stanislav Chrpa,  
Bohuslav Nezavdal,  
Drahoslava Buriánová,  
Jan Košťál, Květoslav Šermauer, 
Lýdie Váňová, Jaroslav Hrábek, 
Jaroslav Strnad,  
Jaroslav Stejskal,  
Dagmar Vernerová,  
Květoslava Mokošínová,  
Emilie Hamtáková z Rostoklat

Kulaté výročí: Věra Konečná, 
Jiřina Jouglová z Rostoklat

Zemřeli: paní Drahuše Krutská, 
paní Naděžda Drbalová 
z Rostoklat

Stav účtu 
Stav účtu k 31. 1. 2015 byl 
101 615,49 Kč

V lednu zastupitelům předložím ke 
schválení darovací smlouvy, kterými 
podpoříme letošní činnost místních 
spolků. Mezi další patří vládní návrh 
novely rozpočtového určení daní, kte-
rý myslí pouze na kraje, nikoliv města 
a obce, o zákonu o veřejných zakáz-
kách je škoda mluvit, neustále se mění, 
není dobrý a přetrvává situace, že obce 
jsou nuceny vybrat nejlevnějšího, vel-
mi často nekvalitního dodavatele. 

Positivně vnímáme záruky vlády 
o zachování poboček České pošty 
v malých obcích, i ta rostoklatská 
pobočka byla po více než 100 letech 
v ohrožení. 

Nově zastavují i v naší obci vlaky 
ČD linky S7 každých 15 min.

Loni jsme zahájili restaurátorské 
práce v kostele sv. Martina, 
podpořené dotací z Ministerstva 
kultury částkou 900 tisíc Kč. Obecní 
podíl činil 10 %. Objevené renesanční 
fresky jsou odborníky velmi ceněny. 

Díky dobrovolné činnosti členů 
SDH je dokončena rekonstrukce 
hasičské zbrojnice, která byla 
finančně podpořena z dotace 
Středočeského kraje ve výši 499 tisíc 
Kč. Dotace byla poskytnuta pouze 
na materiál. Obecní podíl činil 5 %. 
Závěrečné vyúčtování předložím 
poskytovateli dotace do konce ledna 
tohoto roku.

Ing. Sobol zpracoval projekty pro 
stavební povolení a ohlášení stavby 
pro výstavbu a opravu chodníků 
a místních komunikací. Na jaře 
bychom měli mít všechna potřebná 
vyjádření a požádáme o povolení 
na odboru dopravy MěÚ v Českém 
Brodě. Některé chodníky jsou 
umístěny na soukromých pozemcích 
(např. chodník k zastávce ČD), 
s majiteli budeme jednat o převodu na 
obec.

M alinko nahlédneme do roku 
2016, co nás čeká nového? 

Zřejmě další nárůst administrativy, 
povinný registr smluv, jako plátci 
DPH budeme nově podávat měsíčně 
kontrolní hlášení, novinky budou 
i v zákoně o veřejných zakázkách. 

R ádi bychom Vás informovali, že ná-
doby na sběr tuků byly umístěny ve 

sběrných místech na separovaný odpad, viz. 
foto.

Použité oleje a tuky vhazujte do nádoby 
vždy v uzavřených PET lahvích či kanys-

trech. Nevhazujte do nádoby tuky a oleje 
v poškozených či nepevných obalech, aby 
nedošlo ke znečištění nádoby a znehodno-
cení tuků.

Děkujeme
Obecní úřad Rostoklaty

Nádoby na sběr jedlých olejů a tuků Poslední leč
V sobotu 12. prosince pořádal Myslives-

ký spolek Rostoklaty tradiční Poslední 
leč – taneční zábavu, oživenou myslivecký-
mi zvyky a korunovanou bohatou tombolou. 

Poslední leč pořádají myslivci po hlavním 
honu, který je pro ně vyrcholením lovecké 
sezóny. Po celodenním loveckém úsilí a po 
slavnostním výřadu ulovené zvěře se mys-
livci a jejich hosté scházejí, aby zhodnoti-
li výsledky posledního honu, a aby se také 
pobavili. Tak i letos byli návštěvníci svěd-
ky vyhlášení krále honu, pasování mladého 
myslivce na lovce černé zvěře, či trestání 
účastníků honu mysliveckým soudem za 
přestupky proti správnému mysliveckému 
chování během lovu. 

Věříme, že se při tom všichni pobavili 
stejně tak, jako při tanci a hudbě J.V.R. Ban-
du. Zájem z řad  veřejnosti byl překvapivě 
tak velký, že předčil všechna naše očekává-
ní. Doufáme, že stejný zájem vyvolá Mys-
livecké halali – ples, pořádáný 16. ledna 
2016.

Jarka Šermauerová a Blanka ApltauerováJarka Šermauerová a Blanka ApltauerováJarka Šermauerová a Blanka ApltauerováJarka Šermauerová a Blanka Apltauerová    
Vás srdečně zvou na 

Zimní seniorské setkání 
28.ledna 201628.ledna 201628.ledna 201628.ledna 2016    od 15. od 15. od 15. od 15. hhhhodinodinodinodin    

V zasedací místnosti OÚ Rostoklaty 
Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání 

Občerstvení pro každého účastníka zdarma 
Těšíme se na Vaši účast 

   

 


