Zvěstovatel

Hasičská vánoční besídka

V

sobotu 25. 11. se sešly všechny hasičské děti v rostoklatském kulturním domě, abychom společně zakončili
závodní sezónu a přivítali nadcházející
advent.
Na začátku akce si děti vytvořily z ponožek sněhuláky nebo čerty, poté následovalo vykrajování, pečení a zdobení
perníčků a další výtvarná činnost. V rámci kulturního okénka vystoupily s hrou na
ﬂétny Adélka Sejrková a Viktorka Janků
pod vedením Pavly Duškové, krásně
nám zahrály několik vánočních koled.
Na závěr děti dostaly drobnou odměnu
za celoroční práci.

V současné době je v SDH registrováno 25 dětí, z nichž se většina pravidelně účastní závodů Podlipanské ligy či
jiných soutěží. Pro soutěže Podlipanské
ligy jsou děti rozděleny do věkových kategorií. V kategorii „přípravka“ se soutěží účastnili: Julie Baierle, Jan Belačík,
Filip a Ondra Duškovi, Václav Hladeček, Adam Hora, Lukáš Jakoubek, Matyáš Janků, Lukáš Jenšík, Patricie Leliai,
Dominik Peterka, Jakub Sejrek, Beáta
Soldánová, Natálie Toušová. V kategorii
„mladší žáci“ to byli Viktorie Janků, Filip Jenšík, Kateřina a Veronika Kubelkovi, Ella Martínková, Adéla Sejrková, Ka-
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teřina Toušová, Jan a Lukáš Vavrekovi.
Jelikož z věkové kategorie „starší žáci“
je mezi našimi dětmi jen Anežka Vavreková, zatím závodí za spřátelené SDH
Tuchoraz.
V současném, ne zrovna hezkém počasí, se hasičské tréninky přesunuly do
hasičské klubovny, kde se děti věnují
různým aktivitám, jako například vázání
uzlů, základy zdravovědy a další. Všichni se už těšíme na nadcházející sezónu.
SDH Rostoklaty přeje všem požehnané vánoce.
Za SDH Rostoklaty P. Sejrková
& A. Jenšíková
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ok 2017 se blíží ke konci a čtete
poslední vydání Rostoklatského
Zvěstovatele tohoto roku. Předvánoční
čas je v naší obci 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 se pozdravit a popovídat si.
V neděli 3. prosince zavítala do
našeho kulturního domu Mikulášská
družina.Nejprve si děti společně
s Andělem, čertem a Mikulášem
zasoutěžily, zazpívaly a zatančily.
Mikuláš s Andělem a čertem předali
hodným dětem nadílku. Po rozdání
dárků si ještě děti a rodiče zatančili.
Organizátor akce, OÚ Rostoklaty,
připravil pro každého malého
návštěvníka dárkovou tašku s vánočními
vykrajovátky, pitím, sladkostmi
a pokladničkou.
Sponzorsky přispěl pan Muhammad
Zahid Khan z Rostoklat, dětem zakoupil
spinner a sladkosti. Moc děkujeme,
je to velmi milé a ojedinělé. Děkuji
J. Šermauerové, B. Apltauerové
a E. Hamtákové za upečené řezy,
Davidu Valachovi za ozvučení akce
a pořízení fotografií. Poděkovat bych
také chtěla asistentkám Ladě Valachové,
Kláře Novákové a Julii Vokounové.

Částku uložíme na účet pro obnovu
kostela. Moc děkujeme.

P

oslední tradiční akcí, na kterou Vás
srdečně zveme, je silvestrovský
ohňostroj. Přijďte v sobotu 31. 12. 2017
v 19 hod na fotbalové hřiště.

R
Fotografie z vánočních akcí budou
vyvěšeny na www.rajce.idnes.cz,
požádejte si OÚ o heslo. V kasičce
dobrovolného vstupného bylo 675 Kč
a 25 £, ty budou směněny v bance.

áda bych popřála všem
našim občanům a čtenářům
Rostoklatského Zvěstovatele jménem
svým i jménem kolegů zastupitelů, do
nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Radka Nováková
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Omezení provozu OÚ
V době od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018
bude OÚ uzavřen.
V případě potřeby nás kontaktujte na
mob. 724 179 707.

Poplatek za svoz komunálního
odpadu za rok 2018
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo
výši poplatku za svoz komunálního
odpadu na rok 2018. Výše poplatku
nebyla zvýšena a zůstává v částce
600 Kč/osobu, která se v obci zdržuje
a jejíž činností vzniká komunální odpad.
Výše poplatku za psa rovněž zůstává
beze změny, tj. 100 Kč/jednoho psa
v domácnosti, každý další pes 150 Kč.
Poplatek bude vybírán od 15. ledna do
28. února 2018.

Výše stočného na rok 2018
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo
výši stočného na rok 2018. Výše
poplatku nebyla zvýšena a zůstává
v částce 35 Kč/m3 bez DPH, 40,25 Kč
s DPH. Nadále se spotřeba určuje podle
směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os.
Poplatek za 1 osobu a rok činí 1 225 Kč
bez DPH, 1 408,75 Kč s DPH. V souladu
se Smlouvou o odvádění odpadních vod
budou faktury vystaveny v březnu 2018.
Pokud ve vaší domácnosti nastala
změna, především v počtu osob
v domě, informujte nás o této
skutečnosti do 28. 2. 2018.
(RNo )

Na prodej kalendáře 2018 –
Místopis Kolínska
Na OÚ si můžete zakoupit kalendáře na
rok 2018 s historickými fotografiemi
měst a obcí Kolínska.
Cena: 67 Kč vč. DPH/ks

Stav účtu na opravu kostela
sv. Martina
Stav účtu 4. 12. 2017 je 69 006,52 Kč
Nově přispěli:
Lenka Marešovská 200 Kč,
Josef Lukáš 500 Kč
Dobrovolné vstupné Mikulášská
besídka 675 Kč + 25 £

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

Datum a doba konání voleb,
právní předpisy na úseku
volby prezidenta

Datum a doba konání volby
prezidenta
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce
zákonů pod č. 275/2017 Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 12. a 13.
ledna 2018.
Volba prezidenta se koná na území
České republiky:
■ v pátek12. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
■ v sobotu13. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta se
bude konat na území České republiky
■ v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
■ v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

Právo volit – § 4 zákona o volbě
prezidenta
Právo volit má:
■ státní občan České republiky, který
alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna
2018, dosáhl věku nejméně 18 let
■ ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna
2018, dosáhl věku 18 let.
Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala
překážka ve výkonu volebního práva:
■ omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu (dále jen „karanténa“)
■ omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené.

Voličské průkazy - § 33 zákona o volbě
prezidenta
Volič může požádat obecní úřad, v jehož
stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb těmito způsoby:
1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem
volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna
2018 do 16.00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu – v tomto
případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti
voliče po prokázání jeho totožnosti
učiní úřední záznam, ve kterém veškeré
potřebné údaje uvede.
2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 5. ledna 2018 do 16,00 hodin:
■ v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo
■ v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky
voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem
voliče!)
Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede
dnem volby prezidenta, tj. nejdříve ve
čtvrtek 28. prosince 2017, voličský průkaz
■ předá osobně voliči nebo
■ předá osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo
■ zašle voliči na jím uvedenou adresu na
území České republiky do vlastních rukou nebo na jím uvedenou adresu do
zahraničí.

Společný výlet nejen pro seniory do
skanzenu v Přerově nad Labem
Uskuteční se v pátek 15. 12. 2017. Odjezd v 9.18 hod
z nádraží Rostoklaty směr Český Brod a dále
autobusem č. 661 do Přerova.
Informace na nástěnce OÚ
nebo na tel.: 603 422 700 J. Šermauerová

Vlastimil Strnad z Nové Vsi II
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Svoz plastů a papírů z domácnosti

Kontejnery na papír
a plast v separačních
hnízdech
V

obci proběhly již 3 svozy papíru
a plastů z domácnosti. První svozy
nebyly bez problémů, v obci jezdí nové
posádky. Reklamace firma vždy vyřešila
dodatečným výsypem.
Sledovali jsme, jak se plní kontejnery
1100 l v našich separačních hnízdech.
Vždy byly kontejnery velmi rychle naplněny a vznikal velký nepořádek okolo
kontejnerů, který uklízeli obecní zaměstnanci. Občané si vyzvedli na obci zdarma sadu nádob na papír a plast o objemu
240 l. Při jednoduchém výpočtu zjistíme, že nyní máme celkově v obci skoro
o polovinu více objemu než z kontejnerů
v separačních místech a přesto docházelo k přeplňování kontejnerů. S největší
pravděpodobností obecní kontejnery
využívají občané z okolních obcí a projíždějící. Nejenže využívají služeb, které
nehradí, ale i hyzdí odpadem naši obec.

Důvody proč
nedojde k výsypu
nádoby: bude-li
v ní jiný odpad

V prosinci budou všechny kontejnery na
papír a plast staženy ze sběrných míst.
Připomínáme, že nebude-li Vám objem
nádoby 240 l na plast a papír stačit, dejte
zbývající plastový odpad do průhledného
igelitového pytle. Papír dejte do papírové
krabice, nebo složte kartony. V obou případech postavte vedle nádoby, pracovníci svozové firmy odvezou i tento odpad.
Jednotlivé odpady se v obci svážejí
v jinou denní dobu, komunální odpad
a BIO odpad je svážen ranní směnou
a je nutné mít nádobu připravenou již
v 6 hod ráno nebo ji připravit již večer.
Plast a papír je svážen odpolední směnou
a nádoby jsou sváženy pozdě odpoledne,
někdy i večer.
Věříme, že následující svozy již budou bez problémů, budete-li mít dotazy
či stížnosti na svoz odpadů, kontaktujte
nás.
(RNo)

S

ystém je zaveden, aby se maximálně
třídilo a mizel odpad z černých nádob – je nežádoucí, aby někdo barevné
nádoby využíval na jiné druhy odpadu.
Zároveň pokud má občan nedostatek barevných nádob – může si další dokoupit.
Nádoby jsou barevně rozlišeny, aby
popelář poznal jaký druh odpadu je
v nádobě, a kterou má vysypat – pokud
by musel každou nádobu otevřít a zjistit
o jaký odpad se jedná, natahuje se čas
svozu a obce to stojí peníze. Vzhledem
k tomu, že někdy ve stejný den svážíme
v jedné obci dvě komodity musí obsah
v nádobě skutečně odpovídat barvě nádoby.
Možné poškození – vzhledem k tomu,
že papír a plast jsou lehčí odpady než
BIO odpad, nebo směsný komunální
odpad a výrobce s tím při výrobě počítá a může se stát, že dlouhodobě chybně
používaná nádoba se poškodí
NYKOS a.s.Bc. Ivana Sobotková

Silvestrovský
ohňostroj
Zveme všechny malé
i velké na silvestrovský
ohňostroj, který se koná
na fotbalovém hřišti
Rostoklaty v neděli
31. 12. 2017 v 19 hod.

Omluva: Omlouváme se slečně Blance Mokošínové, člence volební komise. V minulém čísle RZ bylo
uvedeno chybně její křestní jméno.
(RNo)
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