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Slovo starosty
Astronomické jaro začíná na 

severní polokouli okamžikem 
jarní rovnodennosti, nejčastěji to bývá 
20. března. Meteorologické jaro začalo 
již 1. března. Nejlépe si ale na otázku, 
zda již jaro začalo, odpovíme sami. 
Podle tempa jarních prací na polích, 
prvních zelených lístků na větvičkách 
černého bezu a nabídky zahradnických 
center si myslím, že jaro je již tady. 
Po zimě je však také vidět nepořádek, 
který jindy milosrdně zakrývá zelený 
porost v příkopech, případně sněhová 
pokrývka. Proto vyzývám všechny 
malé i velké, pojďme společně uklidit 
veřejná prostranství v okolí našich 
domovů dříve, než se odpad opět schová 
pod bujné porosty kopřiv a bodláků. 
K tomuto účelu může posloužit akce 

„Ukliďme Pošembeří“. Tuto akci jsme 
naplánovali na 16. 3. 2019, podrobnosti 
se dočtete na letáčku, který je součástí 
tohoto vydání RZ. Pozor! Nezaměňte 
tuto akci se svozem nebezpečného 
a komunálního odpadu, ten se uskuteční 
až 18. května 2019.

Dne 26. 2. proběhlo setkání 
starostů okolních obcí se zástupci 

města Český Brod a řediteli místních 
základních škol. Tématem schůzky byla 
problematika kapacit tříd základních 
škol, která není zcela vyhovující 
vzhledem k předpokládanému přílivu 
prvňáčků z města a okolních obcí. Až 
55 % žáků základních škol je z okolních 
obcí, nikoliv z města samotného. 
Zastupitelstvo města Český Brod 

bude na svém dubnovém zasedání 
projednávat návrh na prodloužení 
dosavadní smlouvy o zajištění povinné 
školní docházky na ZŠ v Českém 
Brodě. Obec nyní platí ročně za 
každého dojíždějícího žáka 2000 korun, 
dle nového návrhu smlouvy se tento 
poplatek zvýší na 5 500 korun. 

V minulém vydání RZ jsme slíbili 
navrácení herního prvku orlího 

hnízda na dětské hřiště. Konstrukce, na 
kterou jsme plánovali navrácení této 
oblíbené houpačky, vyžaduje několik 
technických zásahů. Proto konstrukce na 
chvíli zcela zmizí z dětského hřiště, aby 
se vrátila v lepší kondici i s pověšeným 
hnízdem. Děkujeme za pochopení. 

 Jiří Mokošín
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Akci podporují: 
 

             
 

 
 

 
 
 
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství  
v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“.  Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek 
v našem okolí. 

Pojďte, prosím, opět s námi do toho. BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME!    

 

 Ukliďme                     2019e                     201e                     201e                     201

KDY SE SEJDEME:  16.3. 2019 
 

SRAZ:  
Rostoklaty u obecního úřadu  9:00 
Nová Ves II u dětského hřiště  9:30  

Předpokládaný konec 13:00 
 

S sebou: rukavice, svačinu, pití a dobrou náladu 
 

Obecní úřad zajistí pytle na úklid, výstražné vesty a drobné občerstvení 
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Nález cyklistické helmy
Ve středu 6. 3. 2019 byla nalezena na 
tribunách hřiště v Rostoklatech dětská 
cyklistická helma červené barvy, značky 
ETAPE. Uvnitř helmy jsou červeným 
fi xem napsané iniciály. Helma čeká na 
svého majitele v kanceláři OÚ. 

Životní jubilea
Z Rostoklat
Jindřiška Kolankiewiczová
Jana Nedvědová
Zuzana Strnadová
Jaroslava Šermauerová
Elena Surovcová
Ladislav Hegedüs
Vladislav Beránek

Z Nové Vsi II
Jaroslav Šmíd
Jaroslav Štěpán

Při provozu nové třídící linky ve Ždá-
nicích bylo zaměstnanci svozové fi r-

my NYKOS zjištěno, že občané vhazují 
do modrých nádob na papír nevhodný 
odpad. Mezi nejčastěji špatně vytříděný 
odpad patří nápojové kartony TETRA-
PAK, například od džusů, mléka apod. 
Tyto nápojové obaly vhazujte do žlutých 
popelnic na plast. Do modrých nádob 
dále nepatří mastný či jinak zašpiněný 
papír. Mezi papír rozhodně nepatří pou-
žité pleny ani hygienické pomůcky. 

Ke třídění nápojových kartonů se při-
stupuje odlišně v různých částech naší 
země. Záleží, jaký systém má nastave-
ný daná svozová fi rma. Někde jsou pro 
nápojové kartony vyhrazeny speciální 
nádoby, ty pak mají nejčastěji oranžovou 
barvu. Jinde se dle přání svozové fi rmy 
třídí společně s papírem. V Rostoklatech 
a Nové Vsi II vhazujte, prosím, nápojové 
obaly do žlutých nádob na plast.

A kde se vlastně vzal ten Tetrapak? 
Obal Tetrapak je původně dílem stejno-
jmenné švédské fi rmy (založené v roce 
1951) a nápad jejího zakladatele Rube-
na Rausinga. I když první patent na obal 

podobného typu byl v USA přidělen už 
v roce 1915. Nápojové kartony se dělí na 
aseptické (pro trvanlivé výrobky) a ne-
aseptické (pro pasterizované výrobky). 
Rozdíl je v tom, že ty první mají 6 vrstev 
(1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a ty druhé 
4 vrstvy (pouze 1 papír a 3 polyetylen). 
Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen 
nepropouští vodu ani mikroorganismy. 

Hliník pak dokonale chrání obsah obalu 
před světlem. Praktický vynález, jen co 
je pravda. Jeho hlavní výhodou je téměř 
dokonalá ochrana toho, co je uvnitř. Proto 
také tento obal znamenal doslova revoluci 
v distribuci mléka a později džusů. Úplná 
recyklace je možná jen na speciálních lin-
kách. Ve velké většině se zpětně získávají 
jen papírová vlákna. (Moko)

V sobotu 23. 2 2019 se místním kultur-
ním domě uskutečnila každoroční Vý-

roční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Rostoklaty. Zahájili jsme krátce po 
16. hodině, představili program a zvolili 
návrhovou komisi. Po vyslechnutí zpráv 
členů výboru o činnosti v roce 2018 ná-
sledovalo předání vyznamenání a oceně-
ní dlouholetým členům za jejich věrnost 
a mnohaletou práci pro sbor. Z oceněných 
bych ráda jmenovala zejména pány Bohu-
mila Šmejkala, Jiřího Mokošína a Antoní-
na Libicha a ještě jednou jim prostřednic-
tvím tohoto článku poděkovala. 

Po přednesení návrhu plánu činnosti 
SDH na rok 2019 následovala diskuze, 
při které jsme vyslechli příspěvky pana 
starosty obce Rostoklaty a zástupců okol-
ních sborů. Do diskuze přispěla i vzácná 
návštěva – starostka Okresního sdružení 
hasičů v Kolíně, paní Kamila Havlíno-
vá. Informovala nás o aktuálním dění 
ve vedení Sdružení hasičů Čech a Mora-
vy i o dění v dalších sborech v okrese. 
Činnost našeho sboru ji potěšila. Vedle 
pomoci občanům a obci, údržby výstroje 
a výzbroje spočívá činnost našeho SDH 
v pořádání výchovně-preventivních akcí, 
účasti na praktických cvičeních, pořádá-
ní kulturně-společenských akcí a v ne-
poslední řadě ve vedení mládeže, za což 
patří velký dík trenérům Simoně Vavre-
kové, Miloslavu Sejrkovi, Markétě Sva-
toňové a Markovi Soldánovi. 

Výroční valnou hromadu jsme zakon-
čili přijetím usnesení a podáním občer-
stvení. To pro nás letos opět připravila 
Petra Kubelková. Pečené maso s čer-
stvým chlebem a přílohovým salátem 
ocenili všichni přítomní. Po celou dobu 
konání VVH měli všichni hosté mož-
nost prohlédnout si hasičskou kroniku, 
kterou píše a fotkami doplňuje Petra 

Sejrková. Děkuji všem hasičům za je-
jich práci pro sbor a těším se na další 
spolupráci v tomto roce. V našich řa-
dách uvítáme další dobrovolníky, kteří 
mají zájem zapojit se do dění v obci 
prostřednictvím našeho sdružení.

Jana Kašová,
starostka SDH Rostoklaty

Na přání svozové fi rmy apelujeme na 
občany, aby nevhazovali do nádob 

na BIOlogicky rozložitelný odpad (ná-
lepka zelená, nádoba nejčastěji hnědá, 
popř. zelená) odpad komunální. BIO od-
pad se ukládá v kompostárně, která pro-
dukuje kompost. Ten je v případě znečiš-
tění komunálním odpadem reklamován 
zákazníky a nastává tak komplikace. 
Kompostárna nemá kapacity na vytřídění 
nevhodného odpadu z návozů biologicky 
rozložitelného odpadu a tak celou dodáv-
ku likviduje a následně účtuje jako směs-
ný komunální odpad. Tato částka je pak 
přefakturována obci, čímž se zvyšují ná-
klady na likvidaci odpadu. Z přiložených 
fotografi í je vidět, že nevhodně vytříděný 
odpad je v návozu BIO odpadu patrný na 
první pohled. Nevhazujte proto, prosím, 
do nádob na BIOlogicky rozložitelný od-
pad jiné nevhodné odpady, znehodnotí 
se tím pak celý systém nakládání s třídě-
ným odpadem.  (Moko)

Nápojové kartony do papíru nepatříVýroční valná hromada SDH Rostoklaty 2019

Biologicky rozložitelný odpad – 
nevhazujte komunální odpad!

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.

DO ŽLUTÉHO 
KONTEJNERU NA PLASTY:
Patří
+ PET lahve 
+ plastové kelímky 
+ plastové tašky a sáčky
+ polystyren 
+ výrobky a obaly z plastů 
+  nápojový karton = obaly od mléka, 

džusu
Nevhazujte
- novodurové trubky
- obaly od nebezpečných látek

DO MODRÉHO 
KONTEJNERU NA PAPÍR:
Patří
+ krabice 
+ noviny, časopisy a letáky
+ papír a obálky, kancelářský papír
+ knihy, sešity
+ papírové obaly 
Nevhazujte
 -  mokrý, mastný, nebo jinak 

znečištěný papír
- voskovaný papír
- použité plenky a hygienické potřeby
-  tetrapack (obaly od mléka, džusů, 

atd.) 

Country bál 2019
I v letošním roce uspořádali rostoklatští 

dobrovolní hasiči Country bál. K tan-
ci a poslechu zahrála kapela Skupenství, 
která se již několikátou sezónu těší obli-
bě hostů na Country bále, ale i těch, kteří 
se účastní oslav příchodu jara, tedy Pále-
ní čarodějnic a stavění Máje. 

Letošní ročník Country bálu se opět 
vyvedl. Sál kulturního domu byl plný, 
hosté tančili, zpívali a povídali si. Krát-
ce po půlnoci proběhlo na pódiu předání 
cen, které do tomboly poskytli sponzoři. 
Výherci se mohli těšit z pytlů brambor 
od Kubelků, poukazů na odběr chleba 
v pekařství Kollinger, dřevěných briket 
od Vohánků, poukazu na přezutí pneu 
od Josefa Nováka, na umytí automobi-
lu od Kuby Jirkala, stříhání zdarma od 
Pavlíny Nekolné, služby prádelny a čis-
tírny Nova partner family, ale také ze 
vstupenek na koncert, který se uskuteční 
22.3. v KD Rostoklaty, a permanentek 
na domácí utkání Traverza Rostoklaty. 
Výherci hlavní ceny se podívají lodí do 
Drážďan. Děkujeme všem návštěvní-
kům Country bálu za milou společnost. 
Opět se nám společně podařilo vytvořit 
příjemnou atmosféru při setkání občanů 
a hostů z okolí naší obce. 

Jana Kašová,
starostka SDH Rostoklaty

Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na

Jarní seniorské setkání
ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty

Výběr výletů v letošním roce, volná zábava a prostor pro 
přátelské popovídání, občerstvení pro každého účastníka zdarma.

Těšíme se na Vaši účast


