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Tento rok utekl jako voda 
a Vy držíte v rukou 

poslední vydání Rostoklatského 
Zvěstovatele roku 2016. 
Předvánoční čas je časem 
setkávání občanů u rozsvěcení 
vánočních stromů. Tato setkání 
jsou vždy velmi milá a přátelská, 
jsou to okamžiky, kdy všichni 
na chviličku zvolníme, máme 
čas jeden na druhého. V sobotu 
3. prosince zavítala do našeho 
kulturního domu Mikulášská 
družina. Nejprve si děti společně 
s čerty zazpívaly a zatančily, 
přibližně po hodině se k čertům 
přidal i Mikuláš s Andělem 
a hodným dětem přinesl nadílku. 
Po rozdání dárků si ještě děti 
společně s rodiči zatančili. 
Organizátor akce, OÚ Rostoklaty, 
připravil pro každého malého 
návštěvníka dárkovou tašku 
s vánočními vykrajovátky, pitím 
a sladkosti, paní J. Šermauerová 
a E. Hamtáková napekly řezy, 
fotografi e pořídil David Valach.

Fotografi e z vánočních akcí 
budou vyvěšeny na www.
rajce.idnes.cz, požádejte si OÚ 
o heslo. V kasičce dobrovolného 
vstupného bylo 1 390 Kč. Částku 
uložíme na účet pro obnovu 
kostela. Moc děkujeme.

Poslední tradiční akcí, na 
kterou Vás srdečně zveme, je 

silvestrovský ohňostroj. Přijďte 
v sobotu 31. 12. 2016 v 19 hod 
na fotbalové hřiště. 

Ráda bych všem našim 
občanům i příznivcům 

Rostoklatského Zvěstovatele 
popřála jménem svým i jménem 
kolegů zastupitelů, do nového 
roku 2017 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Slovo 
starostky

Krásné  prožití svátků vánočních,
do nového roku 2017 hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti

přeje

Obecní úřad Rostoklaty

Krásné  prožití svátků vánočních,
do nového roku 2017 hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti

přeje

Obecní úřad Rostoklaty
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Poplatek za svoz 
komunálního odpadu 
za rok 2017

Obce, místní spolky a EET

Nejmenší přepisovali historii!

Z astupitelstvo obce na svém listopa-
dovém zasedání odsouhlasilo výši 

poplatku za svoz komunálního odpa-
du na rok 2017. Výše poplatku nebyla 
zvýšena a zůstává v částce 600 Kč/oso-
bu, která se v obci zdržuje a jejíž činnos-
tí vzniká komunální odpad. 

Výše poplatku za psa rovněž zůstává 
beze změny, tj. 100 Kč za 1 psa v domác-
nosti, každý další pes 150 Kč.

Poplatek bude vybírán od 9. ledna do 
28. února 2017.

V roce 2016 jsme na poplatcích vybrali 
311 100 Kč, odměna za separaci od EKO-
KOM činila 61 944 Kč. Celkové nákla-
dy roku 2016 budou známy v lednu 2017, 
předpokládáme náklady na odvoz komu-
nálního a BIO odpadu ve výši 521 500 Kč, 
náklady na separovaný odpad (plast, sklo 
a papír) 16 200 Kč, náklady na velkoobje-
mový, nebezpečný a elektro odpad činily 
28 530 Kč. Skutečné náklady na osobu činí 
cca 1 000 Kč. Děkujeme všem, kteří třídí 
odpad. Bez třídění by byly skutečné nákla-
dy mnohem vyšší. (RNo )

E ET byla zavedena zák.č. 112/2016 
Sb., o evidenci tržeb. První skupi-

na podnikatelů začala své tržby evido-
vat od 1. 12. 2016. Jedná se o subjek-
ty podnikající v ubytovnách a stravova-
cích službách. Zákon říká ve svém § 12, 
že obcí a místních spolků se EET netý-
ká. To samé v prvopočátku říkala i fi -
nanční správa, ale všechno má své vel-
ké „ALE“!

I když v zákoně o tom není nikde 
zmínka, generální fi nanční ředitelství 
stanovilo hranici příjmů (upozorňuje-
me, že se nejedná o zisk) 175 000 Kč. 

To znamená, že spolky budou muset za-
vést EET, pokud jejich příjmy z drob-
né vedlejší činnosti budou vyšší než 
175 000 Kč za rok. Jak došla fi nanč-
ní správa k této hranici příjmů a proč, 
vysvětluje ve své metodice k EET na 
str. 15.

Z obcí se ozývají hlasy, že EET je spolu 
s navýšením autorských poplatků (OSA) 
další „rána“ kulturnímu a společenské-
mu životu na venkově. Občané, kteří se 
zdarma a ve svém volném čase zabýva-
jí spolkovou činností, ve které se věnu-
jí prospěšným činnostem, jako je práce 

s dětmi a mládeží, zvažují, zda budou 
kulturní akce vůbec pořádat. Obce pro-
to legitimně požadují, aby bylo respek-
továno ustanovení § 12, odst. 3 písm. h), 
které říká, že tržby z drobné vedlejší pod-
nikatelské činnosti veřejně prospěšných 
poplatníků jsou z evidence tržeb vylou-
čeny. Stanovení hranice 175.000 Kč fi -
nanční správou nerespektuje zákonem 
jasně stanovené osvobození.

Zdroj: Ing. Jana Chládková, legislativ-
ní a právní sekce Kanceláře Svazu, Infor-
mační servis č. 11/2016 (Měsíčník Svazu 
měst a obcí ČR)

U ž ve druhé soutěžní sezoně novo-
dobého fungování své mládežnic-

ké složky se fotbalový klub Traverza Ros-
toklaty může pochlubit parádním úspě-
chem. Díky tomu, že hráči už letos neby-
li nejmenší a nejmladší jako ve většině loň-
ských utkání, žákovský tým, který i v této 
sezoně působí v nerozlučném spojení s bře-
žanským klubem (takto spojených týmů ze 
dvou obcí existuje jen v našem okrese už 
zhruba desítka), zaznamenal dílčí zlepšení 
v okresním přeboru starších žáků a doslo-
va o mílové kroky pozvedl svou výkonnost 
v okresním přeboru mladších žáků.

Tým starších žáků, který funguje pod 
hlavičkou Břežan a na jaře završil sezonu 
2015/16 ve skupině A okresního přeboru 
na posledním osmém místě s jedním zís-
kaným bodem (1 remíza a 13 porážek), 
na podzim sice prohrál všech svých 9 zá-
pasů, ale s oproti loňsku zlepšeným her-
ním projevem i přijatelnějším skore.

Celek mladších žáků (vůbec první tým 
v této kategorii v 43leté historii rosto-
klatského klubu), hrající pod hlavičkou 
Rostoklat (domácí zápasy se standardně 
konají v neděli od 10.30 hod.), po 18 zá-
pasech minulé sezony skončil bez bodu, 
se skore 9-212. Během letošního podzi-
mu však došlo k pronikavému výsledko-
vému zlepšení. Ve slušivých nových dre-
sech, které konečně měly i odpovídají-
cí velikosti pro všechny hráče, tým do-
byl úžasné 4 výhry! Stalo se v utkáních 
s Kouřimí (2-0), Štítary (3-1), Třebov-
lí (1-0) a také v Býchorech (6-5), když 
v poločase celek ztrácel 1-5! Ve druhé 
půli však výjimečně zaskakující brankář 
Filip Strnad, mimochodem vnuk jedno-
ho ze zakladatelů rostoklatského klubu, 
„zavřel bránu“ a družstvo vedené střel-
ci Čolakovem a Ernestem vývoj fantas-
ticky otočilo!

Podzimní skore měl tým 20-66 a s 12 

body obsadil 7. místo z 11 celků své sku-
piny, když jeho hlavním střelcem byl 
Max Čolakov. Jen pro srovnání – loňský 
podzim byly Rostoklaty bez bodu – se 
skore 7-128. 

Kádr, který je za Břežany veden Rad-
kem Hačeckým a za Rostoklaty To-
mášem Menšíkem (má v týmu i svého 
syna), ani tuto zimu nezahálí a trénuje 
v nové hale v Kounicích. Při nekončí-
cí nutnosti obnovovat tým stále novými 
hráči by klub touto cestou chtěl oslovit 
další hráče z „rostoklatských zdrojů“, 
případně i z blízkého okolí. Stejně tak 
by se - při zvyšující se ekonomické ná-
ročnosti svého fungování v tomto roz-
sahu - nebránil jakékoli pomoci materi-
álního či fi nančního charakteru. Pro ja-
kékoli další informace se můžete obrá-
tit na sekretáře klubu Petra Hamtáka na 
emailu petrh1@centrum.cz nebo na te-
lefonu 603 819 817. Petr Hamták, ml.

Silvestrovský ohňostroj
Zveme všechny malé i velké 
na silvestrovský ohňostroj, který 
se koná na fotbalovém hřišti 
Rostoklaty v sobotu 31. 12. 2016 
v 19 hod.

Omezení provozu OÚ
V době od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 
bude OÚ uzavřen. 
V případě potřeby nás kontaktujte 
na mob. 724 179 707 nebo emailem 
obec@rostoklaty.cz.

Životní jubilea
Jana Doležalová, 
Marie Kořínková , 
Dagmar Kovácsová, 
Jaroslava Šíchová z Rostoklat

Vlastimil Strnad z Nové Vsi II

Kulaté výročí:
Jiří Mokošín z Rostoklat

Stav účtu 
Stav účtu ke dni 30. 11. 2016 je 
57 741,37 Kč

Nově přispěli: dobrovolné vstupné 
Mikulášská besídka 1 390 Kč

Co je nového ?
  byla provedena štěrková 

příjezdová cesta k čp 123 a čp 
164

  byla dokončena etapa 2016 
obnovy kostela sv. Martina

  byly zahájeny přípravy 
k revitalizaci vodních ploch 
v Rostoklatech a Nové Vsi II

  uskutečnil se výlet seniorů do 
skanzenu Kouřim

  na dětská hřistě byly umístěny 
nové betonové koše na odpadky

MYSLIVECKÝ 
SPOLEK ROSTOKLATY

pořádá 
MYSLIVECKÉ HALALI

v sobotu 21. ledna 2017 od 20.00 hod.
v kulturním domě v Rostoklatech
k tanci a poslechu hraje JVR Band

oděv společenský, bohatá tombola
vstupné 150 Kč


