
Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na

Seniorské setkání ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 15 hodin
V zasedací místnosti OÚ Rostoklaty.
Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání.
Fotografi e ze společného výletu na zámek Žleby a Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
Občerstvení pro každého účastníka zdarma.

Tešíme se na Vaši účast

Radka Nováková
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První říjnovou sobotu se po několika 
letech konala opět obecní brigáda. 

Cílem, nás dobrovolníků, bylo 
provedení nátěrů na herních prvcích na 
dětských hřištích. V 9 hod se na hřišti 
v Rostoklatech sešlo 20 brigádníků. 
Každý se chopil práce, začali jsme brousit 
a natírat. Do práce jsme se pustili s chutí 
a úsměvem. Práce se nám dařila a energii 
jsme doplnili připraveným občerstvením, 
nezapomněli jsme ani na pitný režim. 
V Rostoklatech jsme byli hotovi okolo 13 
hod. Pět z nás se přesunulo do Nové Vsi 
II, kde nás čekal stejný úkol. Hotovo bylo 
po půl čtvrté. Výsledek naší práce jistě 
většina z vás ocení, myslím, že všichni 
dobrovolníci ten den usínali s pocitem 
dobře vykonané práce za kterou děkujeme.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční 
podzimní výlet do divadla. Letos jsme 

vybrali představení „ Na útěku“ v Divadle 
Ungelt, které se koná v neděli 6. 11. 2016 
od 19 hod. Postav Claude a Margot se 

zhostily na výbornou Jana Štěpánková 
a Zlata Adamovská. Autobusovou dopravu 
zajistí a hradí Obecní úřad Rostoklaty. 

Pokračujeme v obnově interiéru kostela 
sv. Martina. V letošním roce dostali 

před restaurátorskými pracemi přednost 
stavební práce. Firma Design BYHY 
vyměnila poškozenou dlažbu, vyměnila 
shnilé dřevěné stupně schodů na oratoře 
a do věže, otloukla a obnovila omítky 
v lodi kostela. Byly provedeny vzorky 
barevnosti omítek, o konečné podobě 
rozhodnou zástupci NPÚ. V září jsem 
zpracovala a podala dotační žádost na 
Ministerstvo kultury do programu PZAD 
na rok 2017. Věříme, že i tentokrát 
budeme úspěšní a budeme moci dokončit 
stavební práce, vč. vstupní brány 
a pokračovat v restaurování interiéru.

Slovo starostky

Obecní 
brigáda 

na dětských 
hřištích

Výlet seniorů
Pokračování ze strany 1
Po prohlídce zámku jsme se 
společně vydali do přilehlé obory 
s bílými jeleny, dravci a s dalšími 
zvířaty. Příjemnou procházku jsme 
zakončili na náměstí v restauraci 
U Kosů, kde si každý vybral jídlo 
podle chuti. 
Po obědě jsme se vrátili na 
parkoviště k autobusu a vydali se do 
Kutné Hory. Pan řidič nám zastavil 
poblíž vchodu do zahrad k Chrámu 
sv. Barbory. Tady si každý podle 
svého prohlédl nově upravenou 
zahradu, gotickou katedrálu, 
pokochal se krásným pohledem dolů 
k říčce Vrchlici a poté jsme šli širokou 
sochami zdobenou cestou směrem 
k Vlašskému dvoru. Byl právě čas 
na kávu a něco dobrého k tomu, 
a tak jsme se ještě zastavili v útulné 
kavárničce, kterou jsme plně obsadili 
a využili ještě i posezení venku. Po 
sladké tečce jsme došli k Vlašskému 
dvoru a tady jsme absolvovali 
prohlídku zámeckého paláce. Pak už 
byl čas dojít k autobusu a vrátit se 
domů. 
Věřím, že se výlet všem líbil, zážitků 
bylo dost a počasí nám opět přálo. 
Na webu obce se můžete podívat 
v galerii na fotky. Děkuji všem za 
skvělou atmosféru a těším se zase 
příště na společné akci. 

Jarka Šermauerová
Výlet seniorů 
Ve čtvrtek 22. září se vydala 
skupina našich seniorů na 
výlet na zámek Žleby a do 
Kutné Hory. Den byl jako 
malovaný, úplně stvořený 
právě pro tuto příležitost. 
Cesta autobusem, který 
nám plně hradil OÚ 
Rostoklaty, příjemně 
ubíhala. Prohlídku zámku 
jsme měli zajištěnou na půl 
desátou. Byl tak ještě čas 
na koupení suvenýrů nebo 
pohledů. Pak se nás již ujal 
milý průvodce, který nás 
provedl reprezentačními 
sály zámku, zámeckou 
zbrojnicí s ojedinělou 
sbírkou zbraní a zbroje, 
renesančním arkádovým 
nádvořím s ochozy 
a zámeckou kuchyní 
s historickým provozním 
zázemím a přípravnou jídel.
Pokračování na straně 4
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Povinné kontroly a revize kotlů

Hasiči na návštěvě u „HUOPH“

Čím doma topíte? Využíváte kotel na pev-
ná (tuhá) paliva nebo jiný spalovací 

zdroj (např. krbovou vložku s tepelným vý-
měníkem)? Nezapomeňte na revizi kotle.

Každý majitel (provozovatel) kotle na pev-
ná paliva s příkonem od 10 do 300 kW, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní sousta-
vu ústředního vytápění, je povinen si do kon-
ce roku 2016 nechat zkontrolovat technický 
stav kotle a mít o tom doklad.

Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší č. 
201/2012 Sb. Kdo to neudělá, může dostat 
pokutu.

Podle §41 odst. 15 musí první kontrola 
proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Kon-
trola se každé dva roky opakuje.

Jaké kotle se musí kontrolovat ?
Kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 
300 kW.

Kdo kontrolu provede ?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, 
která je proškolena výrobcem a je držite-
lem oprávnění k instalaci, provozu a údrž-

bě.  Ideální je obrátit se na výrobce, který má 
seznam svých proškolených techniků. Kon-
takty na odborně způsobilé osoby shromaž-
ďuje Hospodářská komora ČR ve spoluprá-
ci s Asociací podniků topenářské techniky 
(www. aptt.cz/opravneni-ozo.php)

Pozor. Povinnost zajistit první kontrolu 
kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které 
budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Po kontrole vždy obdržíte protokol. Tento 
protokol pak na Vás může vyžadovat kont-
rolní orgán (většinou pracovník obecního 
úřadu z bce s rozšířenou působností).

Sankce
Kontrola je ze zákona povinná a kontrolní or-
gán může při nesplnění povinnosti vyměřit 
pokutu u fyzických osob do výše 20 000 Kč, 
u právnických do výše 50 000 Kč.

Zdroj: www.rosmarinus.cz, 
www.moderniobec.cz

Pozn. Obecního úřadu: Nemáte-li přístup 
na internet rádi Vám revizního technika vy-
hledáme. (RNo)

Třetí zářijovou neděli defi nitivně skončil 
letošní ročník Podlipanské ligy v požár-

ním útoku. Po celý rok se všechny děti snaži-
ly dosáhnout co nejlepších výsledků.  V cel-
kovém hodnocení letošního ročníku obsadilo 
družstvo přípravky krásné třetí místo, druž-
stvo mladších žáků pak místo dvanácté.

Kromě sladké odměny, kterou děti do-
staly hned po závodě, byly nejen děti, ale 
také trenéři a rodiče odměněni návštěvou 
u „HUOPH“ – Hasičského útvaru ochrany 
Pražského hradu. 

Všichni se dozvěděli spous-
tu informací o činnosti toho-
to útvaru. Zejména pro děti 
byla velkým zážitkem mož-
nost prolézt si místní hasičská 
auta a „pobavit se“ s Oskarem 
– tréninkovou osmdesátikilo-
vou fi gurínou. Nedělní výlet na Pražský hrad 
se velmi vydařil. Rádi bychom tímto podě-
kovali panu plukovníkovi Radku Stránské-
mu, veliteli HUOPH, který nám tuto návště-
vu umožnil. Anna Jenšíková

Co nového ?
  Odstraňujeme náletové dřeviny 

u hřiště

  Provedli jsme údržbu stromů na 
hřbitově a v NV II

  Umyli jsme kontejnery na tříděný 
odpad

  Repasovali jsme pružinová 
houpadla na dětských hřištích

  Natřeli jsme herní prvky

  U zájemců byla provedena 
kontrola komínů

  V kulturním domě byla provedena 
kontrola kotle dle zák. č. 201/2012 
Sb

Svoz velkoobjemového , 
nebezpečného a elektro odpadu
V sobotu 22. 10. 2016 se koná svoz 
velkoobjemového, nebezpečného 
a elektro odpadu:

Rostoklaty u OÚ 10.50–11.30 hod

Nová Ves II u rybníka  11.40–12.20 
hod

ODPAD PŘEDEJTE PŘÍMO 
PRACOVNÍKŮM SVOZOVÉ FIRMY ! 
Děkujeme.

NOVINKA – odvoz stavební suti
Nově bude na náklady obce 
přistaven kontejner pro ukládání 
stavební suti. Naší snahou je pomoci 
vám v likvidaci malého množství 
stavební suti.

Místo: u silnice Rostoklaty – Nová 
Ves II , pod dětským hřištěm 
v Rostoklatech

Termín: sobota 22. 10. 2016
10.50–12.20 hod

Životní jubilea
Marie Tláskalová,
Věra Vohánková z Rostoklat

Kulaté výročí: 
Libuše Strnadová z Rostoklat

Zemřel 
pan František Rezek z Rostoklat

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o odvádění odpadních vod
Vzor Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o odvádění odpadních vod je 
zveřejněn na webu obce. Pokud 
máte zájem o uzavření tohoto 
dodatku, kontaktujte OÚ.

10.–14. 10. 2016, místo: chodba Rostoklaty č.p. 32
bližší informace Vám rádi sdělime? tel.: 224 316 800, 224 317 203


