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Historická událost roku 2009 završena
Fakulta restaurování v Li-

tomyšli provedla obno-
vu poškozených dokumentů 
z konce 19. stol, které byly 
vyjmuty z makovice věže 
kostela sv. Martina v srpnu 
tohoto roku. Kronikář obce 
pan J. Psota ml. provedl jejich 
opis. 

Do nově vyrobených nere-
zových pouzder byly vráceny 
restaurované zápisy a dále zá-
pisy z roku 1929 a nově byl 
vypracován pamětní spis po-
pisující současné dění v Ros-
toklatech a Nové Vsi II. Mezi 
historickými dokumenty byl 

i zápis obce Limuzy, která 
měla vazbu na obec Rosto-
klaty. Zástupci obce Tismice 
předali rovněž pamětní spis 
ze současnosti k uložení.

V pondělí 14. 12. 2009 na-
stal významný den naší obce. 
Stáli jsme před úkolem vrátit 
opravenou kopuli zpět na věž. 
Před samotným vyzvednutím 
vložily starostky obce Rosto-
klaty a Tismice obě pouzdra 
s dokumenty zpět do pozla-
cené makovice a byl osazen 
nově pozlacený kříž. Nadešel 
čas pro specialisty jeřábové 
firmy, kteří připravili upevně-

ní cca 10 t kopule. Úspěšnost 
akce přešla do rukou pana 
jeřábníka. S údivem přítomní 
sledovali pomalu stoupající 
kopuli, která po bezchybné 
manipulaci bezpečně dosed-
la na své místo. Po završe-
ní dokončovacích prací tak 
bude dokončena první etapa 
rekonstrukce kostela. Všichni 
věříme v úspěšnost podané 
žádosti na SZIF na dokončení 
vnějšího pláště kostela.

Děkujeme všem příznivcům 
a věříme, že nový vzhled kos-
tela, dominanty obce, většina 
z vás ocení.

Nový rok je za dveřmi. 
V předvánočním hektic-

kém čase se v obci uskutečni-
lo několik společenských akcí. 

Zábavné večery připravil 
Rybářský spolek, fotbalový 
klub Traverza, SDH Rosto-
klaty a Myslivecké sdružení. 
I obec připravila již tradiční 
akce od zdobení vánočních 
stromů po příchod Mikuláše. 
Všechny akce byly úspěšné 
a pořadatele potěšila vysoká 
návštěvnost. 

Konec roku je časem podá-

vání dotačních žádostí. I my 
zkoušíme své štěstí v novém 
roce. Prvořadá pro nás bude 
úspěšnost podaných žádostí 
na stavbu kanalizace a do-
končení kostela sv. Martina 
u SZIF. 

MAS Region Pošembeří 
podpořil naši dotační žádost 
na rekonstrukci kuchyně 
v kulturním domě. K rozhod-
nutí o přidělení dotací dojde 
do konce března 2010. 

Krajskému úřadu jsme 
doručili žádosti o doplně-

ní dětských hřišť, o nákup 
výzbroje pro SHD a obnovu 
drobných památek. K vyhod-
nocení našich žádostí dojde 
do poloviny roku 2010.

Rádi bychom Vám popřáli 
krásné a klidné prožití vánoč-
ních svátků, do nového roku 
2010 především zdraví, štěstí 
a rodinnou pohodu.

Radka Nováková

Slovo starostky

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 30. 11. 2009
356 533,36 Kč

KALENDÁŘ  
obce na rok 2010

Kalendář obce Rostoklaty a Nové 
Vsi II, tentokrát s historickými 

snímky, si můžete zakoupit 
v kanceláři OÚ v úředních 

hodinách, po  dohodě zasíláme 
i na dobírku.
Cena: 130 Kč

ROSTOKLATY
pohledy do minulosti 

2010

mapa r. 1841



ZvěstovatelRo
st

ok
la

ts
ký ZvěstovatelRo

st
ok

la
ts

ký

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II prosinec 2009; číslo 66; strana 2 Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II prosinec 2009; číslo 66; strana 3

S blížícím se koncem roku 
zpracovalo ZO návrh roz-

počtu na rok 2010. V něm 
v oddíle výdaje je na jednom 
z předních míst výdaj za od-
voz a likvidaci komunální-
ho odpadu (KO), bioodpadu 
a nebezpečného (NO) a vel-
koobjemového odpadu (VO). 
Vývoj nákladů obce za po-
slední dva roky je v následu-
jící tabulce.

2008
Příjmy
za tříděný odpad 39 500 Kč
od obyvatel 173 400 Kč
Celkem 212 900 Kč

Výdaje
za svoz KO 384 700 Kč
odvoz NO a VO 28 000 Kč
Celkem 412 700 Kč

2009
Příjmy
za tříděný odpad 32 000 Kč
od obyvatel 174 500 Kč
Celkem 206 500 Kč

Výdaje
za svoz KO 401 300 Kč
odvoz NO a VO 18 700 Kč
Celkem 420 000 Kč

Z přehledu je zřejmý trva-
lý nárůst množství odpadu 
a tím i nákladů. Nejvíce za-
těžuje náklady zvyšující se 
podíl KO. Ve snaze snížit tyto 
náklady byl v Rostoklatech 
a Nové Vsi II vcelku úspěšně 
zaveden separovaný sběr bio-
odpadu, který tvoří 40 až 60 % 
odpadu, a pokud se vytřídí, 
snižuje množství (váhu) od-
padů vyvážených na skládky.

Rovněž skládkovné 
na skládce, kam je odpad od-
vážen, se ročně zvyšuje. Cena 

za skládkování komunální-
ho odpadu je cca 1 000 Kč/t, 
cena za skládkování bio odpa-
dů cca 500 Kč/t. 

Pro rok 2010 se rozhodlo 
ZO obecní poplatek, který je 
vybírán i přes velkou dispro-
porci ve výdajích obecního 
rozpočtu, nezvyšovat a po-
platky zůstávají dle platné 
OZV takto:

Poplatky za svoz 
komunálního odpadu pro 
rok 2010
Přestože náklady na svoz od-
padů jsou stále vyšší, poplat-
ky zůstávají beze změn:
základní sazba:
450 Kč/osobu
slevy: 
350 Kč/dítě do 15 let 
350 Kč/osobu žijící v domě 
(bytě) s ekologickým vytápě-
ním, tj. elektrické, plynové, 
solární či tepelné čerpadlo

Poplatek za psa:
1. pes 100 Kč, každý další 
150 Kč

Rekreační objekty hradí 
450 Kč za objekt.

Splatnost
Od 18. ledna do 28. února 
2010 v úředních hodinách 
v kanceláři OÚ (pondělí 
a středa od 9 do 12 hod. 
a od 17 do 19 hod.)

Ve snaze snižovat vyso-
ké náklady, ve spolupráci 
se svozovou firmou budeme 
i v příštím roce praktikovat 
označení odpadových nádob 
známkami, které obdržíte 
po zaplacení poplatku. Nově 
budou známky rozděleny 

na komunální odpad a biood-
pad a dále dle objemu nádoby, 
tj. na 120  l a 240  l.

Cenu za svoz v příštím roce 
bude tvořit poplatek svozové 
firmě za manipulaci a odvoz 
nádob do vzdálenosti 10 m 
od komunikace a dále cena 
za uložení na skládce. Takto 
odvezené množství odpadu 
a účet od svozové firmy je 
možné snížit anebo alespoň 
udržovat na přijatelné úrovni 
regulací počtu nádob.

Po zhodnocení praxe, roz-
boru a diskusi stanovujeme 
jako směrný počet nádob 
na komunální odpad:
n domácnost s max. 4 oby-
vateli: 1x 240 litrů (možno 
2x 120 litrů)
n za každé další 2 obyvatele: 
1x 120 litrů
n rekreační objekt: 1x 240 lit-
rů (možno 2x 120 litrů)
n Nádoby na bioodpad 
nejsou žádným způsobem 
limitovány

Obec nabízí zajištění nádob 
na komunální a bioodpad.
Přibližné ceny:
120  l – 800 Kč/ks
240 l – 1 200 Kč/ks
Zájemci přihlaste se na OÚ 
do 15. ledna 2010.

                    
Tímto způsobem udržíme 

obecní náklady na přijatelné 
úrovni. Věříme, že pochopíte 
snahu ZO nevydávat zbytečně 
peníze z rozpočtu, které mo-
hou být použity ke zvelebení 
obce. 

Děkujeme, že budete k těm-
to návrhům vstřícní. Případné 
dotazy a připomínky budeme 
řešit přímo osobně.

Do Rostoklat zavítala 
družina s Mikulášem

Znovu odpady!Sdělení  
Vodohospodářské 
společnosti  
Vrchlice-Maleč

VHS oznamuje, že 
od 1. 1. 2010 dochází 

k úpravě cen vodného. Zá-
klad daně ceny vodného se 
pro rok 2010 nemění, pouze 
vlivem zákona č. 362/2009 
Sb., O státním rozpočtu, do-
chází ke změně snížené sazby 
daně z přidané hodnoty z 9% 
na 10%. 

Cena vodného v roce 2010 
bude ve výši 39,31 koruny 
včetně DPH.

Pravidla fakturace, re-
klamační řád, obchodní 
podmínky a technické po-
žadavky vodohospodářské 
společnosti jsou zveřejně-
ny na na stránkách obce 
www.rostoklaty.cz. 

Životní jubilea
Drahuše Krutská, 
Jaroslav Rek, Marie 
Kořínková, Jiří Mokošín, 
Marie Kvasničková,  
všichni z Rostoklat 
zemřel: pan Antonín Svobo-
da, Rostoklaty č. p. 111

Změna jízdních 
řádů autobusové 
linky č. 426
Od 13. 12. 2009 platí nový 
jízdní řád pro autobusovou 
linku 426. 
Jízdní řád je zveřejněn na 
www.rostoklaty.cz/Edeska 
a na autobusových zastáv-
kách.

Příchodu Mikuláše před-
cházely přípravy. S dět-

mi jsme v zasedací místnosti 
připravili ozdoby, kterými 
jsme ozdobili vánoční stromy 
v sobotu 5. 12. v Rostoklatech 
a v neděli 6. 12. v Nové Vsi II. 
Slavnostního rozsvícení se 
účastnili nejen děti, ale i další 
obyvatelé. 

Sobotní odpoledne pokra-
čovalo Mikulášskou besídkou 
v KD. Sladké občerstvení při-
pravila slečna M. Nekolná. 
Program odpoledne tradičně 
vyplnilo estrádní vystoupe-
ní našich občanů, tentokrát 
rodiny Novotných č. p. 22. 
Příjemnou atmosféru těchto 
setkání dokladují přiložené 
fotografie.

Popelnice 
240 l

Popelnice 
120 l Popelnice 

pozink 110 l


