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Pohled z okna v době, kdy připravuji 
Zvěstovatele ničím nenapovídá, 

že tento měsíc oslavíme Velikonoce, 
naopak připomíná spíše Vánoce. 
Velikonoce jsou nejvýznamnější 
křesťanský svátek, který je oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu 
podle křesťanské víry došlo třetího 
dne po jeho ukřižování. Kristovo 
ukřižování se událo kolem roku 30 či 
33. Velikonoce jsou pro většinu z nás 
svátky jara, příroda se začne probouzet 
a slunce nám do žil vlije dobrou náladu 
a energii. V uspěchané době přesčasů se 
mnohdy už s tradicemi nesetkáme. 

Najdou se rodiny, které dodržují 
alespoň část ze starých zvyků. Svátky 
využijí k zastavení, zamyšlení, setkání 
s bližší i vzdálenější rodinou, na jaké 

třeba jindy moc času nezbývá. Nechybí 
pečení mazanců, beránků. Pořádný úklid 
završí slavnostní dekorace, zejména 
přírodní – ošatky s obilím, jarní kvítí. 
Přeji vám krásný velikonoční čas.

Ráda bych vás v předstihu 
informovala, že s kolegyněmi 

starostkami z Tismic a Přišimas, 
s OS Vrátkov a nově s Břežany II 
pořádáme 2. Společné divadelní 
odpoledne. V loňském roce jsme se 
sešli v kulturním sále v Tismicích na 
představení „Ani za milion“, letos jsme 
hostiteli my a divadelní odpoledne 
se koná v našem kulturním domě. 
Občané zmíněných obcí se mohou 
těšit, že v neděli 15. května 2016 od 
16 hod shlédnou hudební komedii 

„Zítra to roztočíme, Jaroušku“. Vstup 
je pro občany zmíněných obcí zdarma. 
Zájemci z obce Rostoklaty a Nová Ves 
II, přihlaste se na OÚ do 30. 4. 2016, 
tel.: 321 672 721, 724 179 707. 
Upozorňujeme, že kapacita sálu je 
omezena.

Den země na Klepci oslaví letos již 
10. výročí. Přijala jsem pozvání 

navrátivšího se organizátora pana Jana 
Psoty, ml. a nově najdete na Klepci 
i stánek obce Rostoklaty, aktivně se 
účastníme této regionálně významné 
akce, která se koná v sobotu 16. 4. 2016 
od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Slovo starostky

         

P O Z V Á N K A  

na 2. společné divadelní odpoledne, pořádané ve spolupráci obcí 

Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, OS Vrátkov a nově Břežany II   

srdečně zvou své občany v neděli  15.května 2016 od 16 hod  

na divadelní přestavení 

 „ Zítra to roztočíme Jaroušku“.  

Představení se koná v kulturním domě Rostoklaty č.p. 27 

Občerstvení zajišťuje OS Vrátkov společně s Obcí Rostoklaty.  

Vstup je pro občany zdarma vč. autobusové dopravy.  

Zájemci z obce Rostoklaty a Nová Ves II, přihlaste se na OÚ  

do 30.4.2016, tel. 321 672721 
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Životní jubilea
Jindřiška Kolankiewiczová, 
Růžena Mokošínová,  
Jana Nedvědová,  
Vladislav Beránek,  
Zuzana Strnadová,  
Jaroslava Šermauerová,  
Ladislav Hegedüs, z Rostoklat
Jaroslav Šmíd z Nové Vsi II

Stav účtu
je k 29. 2. 2016 91 677,11 Kč
Nově přispěly: paní  
Květoslava Mokošínová 200 Kč,  
Věra Brožková 200 Kč, 
obě Rostoklaty 

Sběr použitého ošacení
Diakonie Broumov,  
sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO 
OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční: 7.–9. 3. 2016
místo: chodba Obecního úřadu 
Rostoklaty č.p. 32. Věci prosíme 
zabalit do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.
Bližší informace:  
tel. : 491  524 342, 224 316 800,  
www.diakoniebroumov.org,  
www.facebook.com/
broumovdiakonie

Poplatky za svoz komunálního odpadu
D ěkujeme občanům za včasnou platbu 

poplatku za svoz komunálního odpa-
du. Z vašich návštěv jsem došla k závě-
ru, že ne všem je systém výběru poplatku 
jasný. Od roku 2013 vybíráme dle plat-
né Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 
(OZV) poplatek dle zákona o odpadech, 
nikoliv dle zákona o místním poplatku. 
Nová OZV nám umožnila lépe postihnout 
osoby, které produkují v obci odpad bez 
ohledu na to, zda jsou či nejsou v obci 
přihlášeni k trvalému pobytu. Dle našeho 
názoru se jedná o spravedlivější způsob. 
Poplatek zaplatí všichni ti, kteří skutečně 
využívají služeb obce. 

Loni bylo od občanů vybráno 
294 100 Kč. Náklady na odvoz popelnic 
za rok 2015 činily 508 775 Kč, náklady na 
svoz nebezpečného a objemového odpa-
du byly 34 246 Kč, náklady na svoz BIO 
odpadu činily 13 176 Kč. Separací odpadů 
jsme vydělali v roce 2015 78 942 Kč. Cel-
kové náklady na odpad v obci v roce 2015 
se vyšplhaly: 556 197 Kč. Z obecního roz-

počtu je svoz odpadů dotován částkou cca 
190 tis. Kč, tj. cca 40 %.

Především noví občané se mě ptají, proč 
nejsou v obci sváženy nápojové kartony. 
Opak je pravdou, nápojové kartony v naší 
obci patří do kontejneru na plasty. Firma ná-
sledně vytřídí na svých linkách.

Věnujte, prosím, pozornost odpadu, který 
vyhodíte do své popelnice. 

Co do komunálního odpadu rozhodně 
nepatří?
–  nebezpečný odpad jako jsou – prošlé léky, 

plechovky od barev, nádoby od olejů nebo 
ropné látky, chemikálie, odpadní rtuť, od-
padní kyseliny a louhy, zbytky barev, suť, 
výbušniny, zemina, stavební suť, apod.

–  biologický odpad – papír a lepenka, biolo-
gický odpad z kuchyní a stravoven (zbyt-
ky jídla), jedlý olej a tuk, dřevo, odpady ze 
zahrad, apod.

–  Separovaný odpad – papír, plast, sklo
Pojďme se podívat, kolik odpadu vypro-

dukujeme v obci

Název druhu odpadu Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Přepočet na
     obyvatele
     ( rok 2015 )
Směsný komunální  139,369 142,846 152,090 140,592 278 kg / os
odpad (tun)
Biologicky rozložitelný  48,51 53,051 47,200 45,630 97 kg/os
odpad (tun)
Skleněné obaly (tun) 6,912 5,945 5,154 6,174 13 kg/os
Plastové obaly (tun) 9,661 7,567 7,657 7,477 19 kg/os
Papírové a lepenkové  4,298 3,547 3,779 4,827 8 kg/os
obaly (tun)

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

CHILDREN

Rodinné
odpoledne

Kdy: neděle 13. 3. 2016 od 15 do 18h
Kde: KD Rostoklaty v srdci obce
Vstupné: děti 30Kč, dospělí 70Kč
v ceně je vstupenka
na dětské divadelní představení

Program:
soutěže znalostní i dovednostní,
hrací koutek pro nejmenší,
v 17h Petrpaslíkovo divadlo
(hra Kniha pravěku)

S sebou: děti sportovní přezůvky,
všichni dobrou náladu
a úsměv na rtech

Občerstvení zajištěno

Dětský klub Medvídek vás zve na

NOVÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM V MÍSTNÍM OBCHODĚ
Nyní máte možnost na terminálu sazky:

- dobíjení mobilních telefonů
- úhradu složenek s nižším poplatkem

- sázet Šťastných deset
- sázet Sportku

- euromilióny, Keno a další
- prodej losů

Dále můžete platit bezhotovostně nebo využít službu cash back – výběr hotovosti 
až do výše 1 500,- Kč

MŮJ OBCHOD – RUDOLF BUMBA ROSTOKLATY
OTEVŘENO

PO –PÁ 6:30-11:00, 14:00-18:00
SO 6:30-10:30

PLACENÁ INZERCE


