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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starosty

P

ranostika pro měsíc srpen praví,
že „Srpen k zimě hledí a rád vodu
cedí“. Předpověď počasí pro zbytek
letních prázdnin dává zatím této
pranostice za pravdu.Dle zprávy ČHMÚ
za týden od 5. do 11. 8. 2019 spadlo
na území České republiky průměrně
25 mm srážek, což odpovídá 126
procentům normálu pro toto období.
Mělo by nás čekat ochlazení a přísun
srážek. Porovnám-li průběh letošního
léta s tím loňským, mám pocit, že
distribuce srážkové vody byla přece
jenom rozložena rovnoměrněji a ani
nebylo tolik úmorných parných dní. To
jsou moje subjektivní pocity. Objektivní
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informací je, že půdní sucho bylo ke
dni 4. 8. 2019 na 62,1 % území naší
republiky. Stav hladiny podzemních
vod je v našem okrese podnormální.
V tomto vydání RZ naleznete článek
věnovaný možnosti čerpání dotací na
zadržování a využití srážkové vody.
Realizací těchto opatření můžeme
zlepšit využití užitkové vody tam, kde
plýtváme vodou pitnou, v některých
částech světa tak vzácnou.

D

ne 12.6. 2019 připravily zastupitelky Blanka Apltauerová, Eva
Albrechtová a Markéta Reichová již
tradiční akci Vítání občánků. Přivítali

jsme mezi nové občany tři chlapce a dvě
dívky. Kompletní fotodokumentaci od
slečny Denisy Šárové naleznete na adrese https://drive.google.com/open?id=14jp9XH1v0jnFUJreXmPvvNXuI4IHZPsa,
odkaz je i na stránkách obce v sekci
Zvěstovatel.
Na sociální síti facebook vznikla
skupina s názvem Obyvatelé a přátelé
obcí Rostoklaty a Nová Ves II. Skupina
vznikla za účelem společného sdílení
informací, akcí, nápadů, návrhů a dalších
tipů, které s obcí Rostoklaty a jejím
nejbližší okolí souvisí. Všechny Vás
srdečně do této skupiny zveme.
Jiří Mokošín

V TÝDNU OD 19. DO 23.8. 2019 BUDE KANCELÁŘ OÚ ROSTOKLATY UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÝCH.
1

Nové telefonní číslo
na pobočku pošty
v Rostoklatech
Česká pošta mění telefonní
čísla na svých pobočkách. Nově
budou obsahovat směrovací
čísla pošt. Každá provozovna
bude mít takzvané hlavní
telefonní číslo ve formátu 9542
+ PSČ.
Pobočka v Rostoklatech nový
telefon: 954 228 171

Hromada u „Kačáku“ –
nenavážejte další materiál !
Hromada větví v lokalitě
zvané „Kačák“ je nejenom
veliká, ale leží na obecním
pozemku, na kterém bude
Státní Pozemkový Úřad
realizovat výsadbu biocentra.
Proto Vás prosíme, abyste již
nevozili další spalitelný odpad
na výše zmíněnou hromadu.
V nejbližších dnech hromadu
odborně spálí členové SDH
a poté již bude pozemek předán
k výsadbě dřevin. Děkujeme za
ukázněnost a respektování této
skutečnosti.

Jubilea
Za měsíc červenec a srpen
přejeme následujícím
jubilantům:
Z Rostoklat
Helena Jelínková
Božena Budařová
Jana Lukášová
Alena Soukupová
Marcela Menšíková
Marie Stejskalová
Ladislava Weingärtnerová
František Horký
Josef Lukáš
Luboš Křeček
Antonín Libich
Jaroslav Svoboda
Václav Drbal
Tibor Menšík
Jiří Zelenka
Petr Bukovanský
Vladimír Navrátil
Z Nové Vsi II
Milan Vostruha
Boris Buss

Upozornění: Uvedená forma zveřejňování
jubilantů je v souladu se Směrnicí na ochranu
osobních údajů (GDPR). Pokud si nepřejete
být uváděni v rubrice Jubilea, sdělte nám to
osobně v kanceláři OÚ Rostoklaty čp. 32,
e-mailem: obec@rostoklaty.cz nebo
telefonicky na tel.: 321 672 721.
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Služba SENIOR TAXI

N

a základě podnětů od občanů vedení
obce zvažuje o zavedení služby „SENIOR TAXI“ pro obyvatele Rostoklat a Nové
Vsi II. Tato služba již rok funguje ve městě
Český Brod a těší se tam velikému zájmu.
Služba je zřízena pro osoby starší 65 let nebo
držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Účelem služby je zabezpečení
základní dopravní obslužnosti oprávněných
občanů při ﬁnanční spoluúčasti města k návštěvě lékaře či jiné zdravotnické péče, sociálních služeb, úředních a některých dalších

záležitostí. Služba je poskytována na celém
území města Český Brod, včetně místních
částí Liblice a Štolmíř vozidlem umožňujícím přepravu osob s omezenou schopností
pohybu, invalidního vozíku a dalších pomůcek.Proto se na Vás obracíme s žádostí
o vyplnění anketního lístku. Na základě sebraných dat se vedení obce Rostoklaty bude
rozhodovat o dalším postupu.
Průzkum zájmu o zavedení služby „SENIOR TAXI“

ANKETNÍ LÍSTEK
1) Máte zájem o službu „Senior taxi“ v naší obci?
ANO NE
V případě kladné odpovědi na otázku č. 1, zodpovězte
otázky č. 2 až 4.
2) Jakou částku byste byl ochoten/ochotna zaplatit za
jednotlivou jízdu? (uveďte částku v Kč )
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3) Kolikrát za měsíc byste danou službu využil/využila?
(uveďte počet jízd)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

4) Na jaká místa byste měla zájem se dopravovat (
uveďte konkrétní místa)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Zvěstovatel
Rostoklatský

Dotační výzva „Dešťovka“
aneb „Ani kapku nazmar!“

M

inisterstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního
fondu životníhoprostředí ČR Výzvu pro
předkládání žádostí o poskytnutí podpory
dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Cílem Výzvy je motivovat
vlastníky a stavebníky obytných domůk
udržitelnému a efektivnímu hospodaření
s vodou a snížit tak množství odebírané
pitné vody z povrchových a podzemních
zdrojů.
S nedostatkem vody ve studních se jistě
potýká i řada z Vás, našich občanů. Tímto
článkem bych Vás rád motivoval k řešení
této situace například formou využití dotace v programu Dešťovka. V programu
Dešťovka lze žádat na tři varianty podpory. Jedna se o Akumulaci srážkové vody
pro zálivku zahrad, dále o Akumulaci
srážkové vody pro splachování wc a zálivku zahradya nakonecVyužití přečištěné
odpadní vody s možným využitím srážkové vody.
Podmínky dotace jsou nastaveny tak,
aby si dotaci mohl sám vyřídit běžný ob-

čan – majitel nemovitosti. Lze ji vyřídit
elektronicky z pohodlí domova. Při pročítání podmínek dotace mně samotného
udivilo, jak mírně jsou pravidla nastavena. Rozhodnuli se např. o variantu podpory pro Akumulaci srážkové vody pro
zálivku zahrad (a to je také nejčastěji
žádaná varianta podpory), nemusím používat žádné předepsané a certiﬁkované
nádrže, postačí i IBC kontejnery. Zde je
ovšem potřeba dodržet určité podmínky, jako např. zamezení denního světla,
tepelnou izolaci a ochranu proti zámrzu. Dokonce lze využít i starou odpadní
jímku – septik. Mezi způsobilé výdaje
lze zařadit např. výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy žumpy. Vodu
lze akumulovat i ze střech sousedních nemovitostí, ovšem s písemným souhlasem
majitele.
Kromě řádně vyplněné žádosti je nezbytný i odborný posudek, ten by mohl
některé žadatele odradit. Nebojte se
toho, stačí zjednodušený projektová
dokumentace (popis stávajícího a na-

vrhovaného řešení, základní výkresy
a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů.
Na příkladu modelové situace, kdy chce
žadatel akumulovat srážkovou vodu
ze střechy domu a garáže do zakopané
nádrže na zahradě, může tento posudek
„vytvořit“ i váš známý instalatér, za
cenu mezi Vámi sjednanou. Nebo si můžete pozvat odbornou ﬁrmu. Jelikož stát
uvolnil na program Dešťovka 340 mil.
Kč, veliké množství ﬁrem se zaměřilo na
podávání žádostí o dotace a samotnou
realizaci projektu. Stačí jen oslovit některou z ﬁrem a navázat s ní spolupráci.
Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost,
že jako v případě většiny dotací je potřeba nejdříve projekt zrealizovat, realizaci
doložit a až po té je žadateli dotace vyplacena. Celá problematika je přehledně
zpracována na internetových stránkách
www.dotacedestovka.cz, kde naleznete
odpovědi na často kladené dotazy a veškeré potřebné dokumenty. Pro získání
informací lze zavolat i na bezplatnou telefonní linku 800 260 500.

Srdečně zveme na podzimní výlet seniorů 19. 9. 2019

ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
A ZOO OHRADA
PROHLÍDKA ZOO OHRADA
ZAJIŠTĚNÁ REZERVACE NA OBĚD
 VE 14:10 PROHLÍDKOVÝ OKRUH NA ZÁMKU



Zaplatíte pouze vstupné, autobus hradí Obec Rostoklaty
ODJEZD AUTOBUSEM V 6.30 hod., náves Rostoklaty,
odjezd z Hluboké cca 16.00 hod.
Máme ještě volná místa do kapacity velkého autobusu, zájemci, přihlaste se
na tel.:603 422 700 p. Šermauerová nebo na OÚ p. Valachová

Zvěstovatel
Rostoklatský
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