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Vítání 
občánků
2016/2017

Ve středu 14. června jsme se sešli 
v kulturním domě a přivítali 11 ze 

12 nových občánků, kteří se v obci na-
rodili od 6/2016 do 5/2017. Přivítali 
jsme šest děvčat, pět chlapců a skoro 
padesát rodinných příslušníků a star-
ších sourozenců. Po slavnostním pro-
slovu a zápisu do pamětní knihy pro-

běhlo fotografování, nejprve s rodiči 
a pak i se všemi rodinnými příslušníky. 
Každá maminka dostala květinu a nový 
občánek dárkovou tašku s tradičním 
tričkem se jménem, logem obce a ná-
pisem „občánek Rostoklat“ a kosmeti-
kou. 

Po fotografování následovalo nefor-

mální, přátelské popovídání a navazo-
vání nových kontaktů. Věřím, že hosté 
odcházeli spokojeni a budou dlouho na 
tento slavnostní okamžik s úsměvem 
vzpomínat. Za pomoc při přípravě a or-
ganizaci děkuji zastupitelům B. Apl-
tauerové, J. Šermauerové a účetní J. Va-
lachové s dcerou Ladou.  (RNo)

Využívání vody v domácnosti 
není jen otázka úspory peněz, 

ale je to také záležitost ekologická. 
Na naší planetě je 97 % vody slané, 
zbylá 3 % představují vodu sladkou, 
která může být použita jako voda pit-
ná. Ovšem z těchto tří procent jsou 
dvě procenta led. K dispozici máme 
pouze 1 % z celkových planetárních 
zásob vody. Představte si, že pro 15 
% světové populace je pitná voda ne-
dostupná nebo je nekvalitní a ohrožu-
je zdraví a život konzumentů. Naštěs-
tí  se v našem regionu s nedostatkem 
pitné vody setkáváme jen minimálně. 
Jsme zvyklí na to, že jakmile otevře-
me vodovodní kohoutek, začne z něj 
proudit průzračná pitná voda a my jí 
můžeme využívat, na co se nám zlíbí. Vodu ale nepoužíváme 
jen k pití, používáme ji i na vaření, osobní hygienu, splacho-
vání na toaletě, praní a podobně. Za pitnou vodu v budoucnu 
budeme platit mnohem více peněz než doposud. Jsou vyšší 
a vyšší náklady na její úpravu, dopravu a skladování. Čisté pit-
né vody opravdu ubývá a s tím souvisí nutnost použitou vodu 
čistit. To jsou další náklady, které narůstají a my za ně platíme.

Šetřit s vodou se dá začít, a to hned. Musíme si uvědomit, 
že nelze pitnou vodu z kohoutku používat na zalévání zahrad 
či na napouštění bazénů! Tady je řešení voda srážková, může-
me ji proto chytat do barelů anebo zbudovat speciální nádrže. 
V případech bazénů není nutné používat pitnou vodu, postačí 
voda méně kvalitní, která však je zdravotně nezávadná nebo si 
objednat u vodohospodářské společnosti dovoz cisterny.

Nejvíce vody spotřebujeme na osobní hygieně a toaletě, tady 
se dá ušetřit spousty litrů vody např.:

�  čistíte-li si zuby, vypínejte tekoucí vodu
�  při sprchování nenechávejte zbytečně téct vodu, když 

nanášíte mýdlo či šampon
�  stejně tak by voda neměla téct po celou dobu holení
�  místo koupele se raději sprchujte

�  moderní pákové baterie, které usnadní nastavení teploty 
vody

�  pořízením perlátorů, které vodu mísí se vzduchem a tím 
vytváří objemnější proud

�  pořízením úsporné sprchové hlavice
�  WC mít s dvojitým splachováním
�  pozor na kapající kohoutek či protékající záchod – pravi-

delná kontrola se vyplatí
�  pračku nepouštějte, pokud je poloprázdná nebo využívej-

te úsporné programy
Dále vodu používáme v kuchyni, i tady se dá ušetřit např.:
�  při ručním mytí nádobí nenechávejte neustále téct vodu
�  myčku na nádobí pouštějte jen plnou
�  rychlovarnou konvici napouštějte jen nutným množstvím 

vody
�  pákové baterie + šetřící nástavce na kohoutky
�  kontrolujte netěsnosti, kapání apod.
Tipů jak snížit spotřebu pitné vody je celá řada. Začněme šet-

řit průzračnou čistou vodou a nenechme ji jen tak plýtvat.
Jitka Valachová, zdroj: internet

Proč a jak šetřit pitnou vodou?



Radka Nováková
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Slovo starostky Poděkování

Českou republiku čeká změna v odpa-
dovém hospodářství. Od roku 2024 

bude platit zákaz skládkování recyklova-
telných a využitelných odpadů. Zásadně 
se zvýší poplatek za likvidaci odpadů. 
Víme, že komunální odpad z naší obce 
obsahuje i recyklovatelné složky (přede-
vším papír a plast, ale i sklo a plechov-
ky). Pokud nebudeme řešit skladbu ko-
munálního odpadu už nyní, od roku 2024 
budeme muset komunální odpad vozit do 
spalovny v Mělníku. V současnosti nikdo 
neumí stanovit náklady na spálení jedné 
tuny, náklady na dopravu se několikaná-
sobně zvýší. Několikanásobné zvýšení 
nákladů na likvidaci tuny odpadu bude 
znamenat zvýšení poplatků.

Odpovědní zástupci obcí, a my mezi ně 
určitě patříme, si plně uvědomují, že je 
nutné hledat řešení již nyní. Návod na ře-
šení obcím nikdo nedá, ale směr je jasný: 
přejít na efektivní alternativní systémy, 
které zajistí zvýšení podílu vytříděného 
odpadu. Pokud společně docílíme toho, 
že v komunálním odpadu nebudou re-
cyklovatelné složky, budeme moci tento 
odpad nadále ukládat na skládku. Se svo-
zovou fi rmou plánujeme zavést efektiv-
nější systém, a to třídění plastů a papírů 
z každé domácnosti. Tento systém je již 
v několika obcích zaveden a je proka-

zatelné, že množství vytříděného plastu 
a papíru se více než zdvojnásobilo. 

Princip je jednoduchý: Více tříděného 
odpadu = méně směsného odpadu uklá-
daného na skládku = úspora fi nančních 
prostředků vynakládaných na provoz 
systému nakládání s odpadem.

Stručný popis nového systému
�  Obec zapůjčí zdarma každé domác-

nosti modrou nádobu na papír a žlutou 
na plasty. Předpokládáme velikost ná-
dob 240 litrů, svoz 1 x měsíčně

�  Odeberou se kontejnery na papír 
a plast ze separačních míst (zůstanou 
zvony na kov a sklo a nádoby na olej)

Výhody nového systému
�  Komfortní třídění přímo z domu. Ne-

stane se Vám, že přijdete k přeplně-
ným kontejnerům

�  Budou třídit i ti, kteří měli separační 
místo daleko

�  Separačních míst nebudou zneužívat 
lidé z okolí

�  Omezí se nepořádek u separačních míst
�  Zvýší se podíl vytříděné složky od-

padu a tím se zvýší odměna od EKO-
-KOMu

�  Sníží se produkce komunálního odpa-
du na minimum

�  V brzké budoucnosti se nebude rapid-
ně zvyšovat poplatek za svoz komu-
nálního odpadu.

Dále uvažujeme, že bychom střídavý 
svoz BIO odpadu a komunálního odpa-
du zavedli po celý rok. Důvod Vás jistě 
ihned napadne, maximálně třídit po celý 
rok. Jsme připraveni problémy jednotliv-
ců v zimním období s množstvím popela 
řešit individuálně.

Chceme Vám usnadnit přehled svozů, 
a proto každá domácnost obdrží svo-
zový kalendář na celý rok, kde budou 
uvedeny vývozy všech druhů odpadů. 
Svozový kalendář bude zveřejněn také 
na webových stránkách obce.

Zahájení nového systému předpoklá-
dáme od října 2017, důležitý je termín 
dodání nádob.Připravujeme na toto 
téma veřejnou schůzi, která se uskuteč-
ní ve středu 13. září 2017 od 18 hod 
v kulturním domě v Rostoklatech č.p. 
27. Samozřejmě jsme Vám k dispozici 
již nyní a rádi odpovíme na Vaše dota-
zy. Jak systém funguje si můžete ověřit 
např. v obci Tatce, Sokolnice u Brna, 
Nový Malín nebo ve městě Veltruby, 
Hradec Králové, Pohořelice a mnoha 
dalších. Systém je zaváděn v Českém 
Brodě. (RNo)

Pozvánka na veřejnou schůzi
Vážení spoluobčané, Srdečně vás zveme ve 
středu 13. září 2017 od 18 hod. do kulturního 
domu Rostoklaty čp 27.
Na schůzi vám budou sděleny informace 
k novému systému sběru separovaného 
odpadu.

Příprava studie odtokových poměrů 
v obci
Obec Rostoklaty se stejně jako většina obcí 
na českobrodsku přidala k realizaci projektu 
Města Český Brod „Studie odtokových 
poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření na území ORP 
Český Brod“. Cílem je celkově zmapovat 
území, označit problémová místa ohrožená 
povodněmi a navrhnout opatření.
Rádi bychom, vás občany, požádali 
o spolupráci, sdělte nám, zda je vaše 
nemovitost (dům, pole) ohrožena povodní. 
Děkujeme za spolupráci. (RNo)

Oznámení obecního úřadu
V době od 1. 7. do 31. 8. 2017 budou 
upraveny úřední hodiny:
pondělí 8–13 hod a 17–19 hod., 
středa 8–13 hod. Ostatní pracovní dny 
zůstávají beze změny, tj. 8–13 hod. Pátek 
7. 7. 2017 bude OÚ uzavřen.   případě 
potřeby nás kontaktujte na tel.: 321 672 721, 
email: obec@rostoklaty.cz nebo na mob. 
724 179 707.

Životní jubilea
Červenec 
Božena Szalaiová, 
Tibor Menšík, 
Marie Stejskalová, 
Eva Šabaková, 
Jana Lukášová z všichni Rostoklat

Srpen 
Alena Soukupová, 
Luboš Křeček, 
Antonín Libich,
Jaroslav Svoboda, 
Marcela Menšíková, 
Václav Drbal, 
Božena Budařová, 
Josef Lukáš všichni z Rostoklat

Boris Buss z Nové Vsi II

Kulaté výročí
Helena Jelínková, Ladislava Weingärtnerová, 
František Horkýz Rostoklat

Stav účtu na opravu kostela
Stav k 30. 6. 2017 je 66 878,85 Kč
Nově přispěli: 100 Kč Venuše Hegedüsová 
z Rostoklat

Odpady – řešení nelze odkládat
Přecházíme na nový systém nakládání s odpady – ODPADY SE BUDOU TŘÍDIT 
PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH

V  těchto dnech bude 
zveřejněna výzva naší obce 

na profi lu zadavatele k podání 
nabídky na I. etapu výstavby 
a opravu chodníku k trati ČD 
v Rostoklatech. Zahájíme tím po 
kanalizaci další velký projekt. 
Ukončení výběrového řízení 
předpokládáme v srpnu a zahájení 
prací v říjnu tohoto roku. Chce 
se mi říci, konečně! Práce, která 
není vidět, zhotovení projektů, 
vyjádření správců sítí a vydání 
platných povolení, vyhlášení 
a vyhodnocení výběrového řízení 
se blíží ke konci a budeme moci 
začít stavět.

N a červnovém zasedání byla 
zastupiteli vybrána fi rma 

k provedení oprav místních 
komunikací. Opravovat budeme 

metodou Silkot, tj. stroje nahřejí 
recyklát i vozovku, tak aby došlo 
ke spojení ploch. 

Z astupitel Ing. Lukáš 
Kmoch podal k 23. 6. 2017 

rezignaci na post zastupitele 
obce. Důvodem je velké pracovní 
vytížení.

V ážení spoluobčané, vážení 
čtenáři našeho Zvěstovatele, 

přejeme Vám krásné a slunečné 
léto. Na své dovolené si řádně 
odpočiňte a načerpejte síly. Všem 
dětem přejeme prázdniny plné 
nezapomenutelných zážitků, 
hlavně žádné úrazy a všem 
šťastné návraty domů.

Ráda bych poděkovala paní strarostce a jejímu týmu 
za vše, co pro obce Rostoklaty a Nová Ves II a jejich 

občany dělá. Už jsem to chtěla udělat dávno, ale poslední 
vítání občánků mě konečně pobídlo, abych to udělala ve-
řejnou cestou. Děkuji, bylo to opět moc milé. 

Opět, protože v obci už přivítala mé druhé dítě a také 
nás s manželem oddala v místním kostele. Jsem vždy do-
jatá jejími proslovy, kde je spousta moudrých slov bez pa-
tosu, a zvláště mě dojímá, jak se jí ještě občas třese hlas. 
Je vidět, dle mého názoru, že po skoro třech volebních ob-
dobích se jí práce nestala rutinou, ale stále do ní dává své 
emoce. Tu práci můžete vidět každý den: ráno, když si čis-
títe zuby, odpoledne s dětmi či vnoučaty na dětských hři-
štích. Když se večer vracíte domů a jako maják vás vede 
osvícená a hlavně opravená dominanta Rostoklat. Brzy ji 
uvidíte, až půjdete na vlak po novém chodníku nebo po-
jedete domů po opravené silnici. Zkrátka, až budete chtít 
někdy lamentovat, rozhlédněte se. 

Obdivuji lidi, kteří se starají o ostatní, a ona se podle 
mě stará dobře. Slovo starosta má svůj původ ve výrazu 
starati se a já pochybuji, že tato starost každý den končí 
zamčením dveří úřadu.  Díky Radko.

Lenka Strejčková


