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Slovo 
starostky
O d října zavádíme v obci 

nový systém třídění 
plastů a papírů. Tyto komodity 
budou sváženy 1x za měsíc 
z každé domácnosti. Chceme 
vám pomoci v důslednějším 
a pohodlnějším třídění. Lepší 
třídění má přímý vliv na celkové 
náklady obce na likvidaci 
odpadů a tím i na výši poplatku 
za občana.

Na veřejné schůzi jsme nový 
systém představili, prezentaci 
a další informace najdete na 
webu obce. Během 14 dnů bylo 
rozdáno všech 150 sad popelnic. 
Objednáno je dalších 40 sad. 
Během několika dnů budeme 
moci dodat nádoby dalším 
zájemcům. Těší mě Vaše pozitivní 
reakce. Připravili jsme pro Vás 
přehledný soupis jak třídit. Soupis 
určitě neodpoví na všechny vaše 
dotazy, nebudete-li si jisti, že 
třídíte správně, zeptejte se nás. 
Od října budou ze separačních 
míst odvezeny 3 nádoby na plast 
o objemu 1100 l a dva kontejnery 
na papír o objemu 1100 l. 
O dalším ponechání kontejnerů na 
plast a papír rozhodneme později. 
K separačním místům je nám stále 
kýmsi odkládán jiný odpad. Tito 
lidé hyzdí svým odpadem naši 
obec a obci vznikají náklady na 
úklid i likvidaci. 

P oděkovat bych chtěla 
všem, kteří reagovali na 

výzvu a upravili zeleň, která 
zasahovala do silnic či chodníku. 
Žádáme ty, kteří tak neučinili, 
aby „svou“ zeleň na veřejném 
prostranství přesadili či upravili 
do konce října t.r.

Novým členem zastupitelstva 
(po Ing. Lukáši Kmochovi) 

se stal Ing. Ján Domitrek. 

V neděli 7. 5. 2017 uspořádal fotba-
lový klub Traverza Rostoklaty No-

hejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 
9 týmů jak z blízkého okolí tak i z da-
lekých končin,například z Kounic. Rok 
od roku se kvalita turnaje zvyšuje, 
zatímco v prvních ročnících se nadše-
ně aplaudovalo vždy když se někomu 
podařilo dostat jakýmkoliv způsobem 
míč přes síť a někteří hráči se dokázali 
zhuntovat alkoholickými nápoji ještě 
než se nalajnovalo hřiště, tak v posled-
ních ročnících většina týmů před turna-

jem trénuje, nepije alkohol minimálně 
dva dny před zápasy a v rámci posílení 
shání co možná nejlepší hráče pokud 
možno se zkušenostmi z nohejbalo-
vých lig, což se většině týmů daří a my 
amatéři jen tiše závidíme kam až nad 
síť dokáže profík dát nohu aniž by si 
nějak ublížil.

V noci před turnajem mírně sprchlo,tak-
že jsme hned ráno museli z kurtu odmetat 
5 m3 vody a i přesto že byl kurt poněkud 
měkčí a svalnatější z nás se v některých 
místech mírně bořili, si myslím že byl 

tento turnaj jedním z nejkvalitnějších 
co se zde pořádal. Vítězem se stali jako 
minulý rok Švagrobratři, na druhém mís-
tě skončili Bobci a třetí místo obsadili 
Vozejkové. Věcné ceny pro vítěze a pro 
všechny zúčastněné věnovaly fi rmy: Bu-
derus kotle Milan Březina, Spojovací 
materiál Nová Ves II a Bohemia apple 
Tuchoraz, za což velice děkujeme.

Poděkování patří také všem kteří turnaj 
připravili a v neposlední řadě Obecnímu 
úřadu Rostoklaty za dotaci na tuto akci.

Účastník turnaje L.Dobřanský

Nohejbalový turnaj v Rostoklatech

SDH Rostoklaty zve děti nejen z Rostoklat na

která se koná v sobotu 21. října 2017
od 10 hod. na fotbalovém hřišti v Rostoklatech.
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Radka Nováková
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Sběr kovu
Od října budou zvony na 
kovy sváženy 1x za měsíc. 
Současný interval 1x za 3 
měsíce byl nedostatečný. Do 
konce roku budou upraveny 
otvory pro vhazování tak, 
aby bylo možné vhodit i malý 
soudek od piva.
Žádáme všechny občany, 
aby všechen kovový odpad 
vhazovali do zvonu a nevázali 
nám pytle na kontejner. 
Děkujeme. (RNo))

Volby do Poslanecké 
sněmovny se konají na 
území České republiky
V pátek 20. října 2017 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a 

V sobotu 21. října 2017 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin

Nemůžete-li ze zdravotních 
důvodů volit přímo ve volební 
místnosti, objednejte si 
návštěvu volební komise 
u Vás doma na tel.č. 321 672 
721, 724 179 707. (RNo)

Životní jubilea
Libuše Strnadová, 
Dagmar Kulhavá,
Věra Vohánková, všechny 
z Rostoklat

Stav účtu
stav účtu na opravu kostela 
k 30. 9. je 67.330,79
Nově přispěla: 
Antonie Novotná z Rostoklat, 
500 Kč

Na hřbitově došlo k úpravě, resp. vybourání 
prostoru pro ukládání odpadu ze hřbitova. Někteří 

návštěvníci stále vyhazovali odpad, jak byli zvyklí, 
a nevyužívali přistavené popelnice. Dále upravujeme 
zeleň hřbitova u přilehlé zdi.

V minulých dnech byly dokončeny opravy nejhorších 
úseků místních komunikací, a to metodou Silkot. 

Tuto metodu jsme v obci použili již potřetí, takto 
opravené úseky mají delší životnost. Řádné opravy 
silnic a chodníků jsou v plánu, jsou vydána pravomocná 
stavební povolení, zbývá zajistit fi nance. Menší rozsah 
lze hradit přímo z rozpočtu, zbývající z dotací. I. etapa 
bude zahájena na jaře 2018 fi rmou Silmex. Bude plně 
hrazena z rozpočtu obce. Vybudován bude nový chodník 
k trati ČD, opraveny budou přístupové chodníky z obou 
stran, tj z Rostoklat i Břežan II. Asfaltový povrch 
dostane příjezdová cesta k nové výstavbě u ČOV v NV 
II. Příjezdová komunikace k trati ČD (směr Praha), se 
stane společným projektem obce Rostoklaty a Břežany 
II, naváže na cyklostezku z Břežan II.

Středočeský kraj (SK) 
spustil nový portál https://

kusk.maps.arcgis.com/home/
index.html, který přehledně 
seznamuje občany s plánem 
oprav silnic i o aktuálních do-
pravních informacích SK. Na 
webu www.musimetoopravit.
cz můžete upozornit na pro-
blémy a závady na krajských 
silnicích. 

Na 2. setkání vedení Stře-
dočeského kraje se starosty 
středočeských obcí radní pro 
oblast dopravy Ing. František 
Petrtýl zrekapituloval sou-
časný stav silnic II. a III. tříd 
a mostů ve SK. SK má nejvíce 
silnic ze všech krajů. Vlastní 
celkem 9 630 km silnic. Na po-
myslném žebříčku je na 2. mís-
tě kraj Jihočeský – 6 141 km 

silnic a na 3. místě kraj Plzeň-
ský – 5 132 km.

Sk má i nejvíce mostů, a to 
1 843 ks, na 2. místě je kraj 
Jihomoravský– 1 161 ks a na 
3. místě Moravskoslezský – 
1 146 ks.

SK prosazuje změnu RUD 
(rozpočtové určení daní), aby 
každý kraj obdržel fi nance 
spravedlivě v poměru k rozsa-
hu a dopravnímu zatížení sil-
nic.

SK prosazuje integraci veřej-
né dopravy do PID. Do konce 
roku 2018 by měl být zainte-
grován celý kraj.

(RNo – zdroj https://kr-
-stredocesky.cz/web/urad/
druhe-setkani-vedeni-kraje-
-se-starosty)

Slovo starostkyStředočeský kraj 
spustil nový portál

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 jsme se skupinou seniorů vyjeli autobusem na plánovaný výlet 
do Českého Krumlova. Autobus nám opět plně hradil OÚ. Čekala nás tříhodinová cesta 
s malou zastávkou na občerstvení. Do Českého Krumlova jsme přijeli v půl desáté 
a prohlídku zámeckého okruhu jsme měli rezervovanou na jedenáctou hodinu. Měli jsme 
tak dost času pohodlně dojít přes Jelení zahradu k zámku, pokochat se krásnými výhledy 
na město a pod námi se kroutící řeku Vltavu nebo zakoupit suvenýry. Později při výkladu 
průvodkyně v zámku jsme se dozvěděli, proč se město nazývá Krumlov. Význam tohoto 
slova je v tom, že řeka obtéká část města a v jednom místě se táž řeka setká a jedna část 
teče směrem k vám a druhá na opačnou stranu, jak je vidět na fotografi i.  

Společný výlet seniorů 
do Českého Krumlova

Po prohlídce zámku jsme přes nádvoří u zámecké věže prošli kolem příkopů s medvědy, 
ale neměli jsme štěstí, medvědy jsme neviděli. Došli jsme přes Latrán do města, kde jsme 
si dali oběd a na zpáteční cestě jsme zamířili do zámeckých zahrad, k otáčivému hledišti 
a Letohrádku Bellarie. Ze zahrad jsme se vydali zpět do Jelení zahrady a pak už nás čekala 
cesta domů. Věřím, že to byl pro všechny příjemný zážitek. Děkuji všem za skvělou 
atmosféru a těším se zase na příští společný výlet. Již předem víme, že náš příští cíl bude 
nádherná Telč.  Jarka Šermauerová

Pokračování ze strany 1

Horní hrad od Vltavy.

Setkání dvou proudů.

Plášťový most.

CO NOVÉHO? 
�  likvidace odkladiště odpadu na hřbitově
�  úprava zeleně na hřbitově
�  oprava fasády HZ po strakapoudovi, 

odpuzovací opatření
�  oprava místních komunikací
�  distribuce popelnic na separovaný odpad
�  provedena odborná kontrola komínů


