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Z astupitelstvo obce na svém červno-
vém zasedání projednalo a schválilo 

podle § 5 odst. 1 písmeno f) a § 17 zákona 
o svobodném přístupu k informacím sa-
zebník úhrad. Pro usnadnění komunikace 
mezi žadatelem a úřadem byl zpracován 
formulář Žádosti o poskytnutí informace. 

Od 1. července 2014 platí Sazebník 
úhrad, který stanovuje náklady úřadu 
na zpracování a poskytnutí informace. 
Formulář i sazebník je zveřejněn na webu 
obce v sekci Podatelna, případně si jej 
můžete vyzvednout na úřadě. Možná Vás 
napadne otázka, proč zastupitelé vydali 
sazebník? Sazebník není nástrojem na 
ztížení či zamezení poskytování informací 
o činnosti úřadu. Sazebník má pomoci 
snížit administrativní zatížení úřadu na 
opakující se dotazy a pokrýt náklady na 
kopírování, odesílání poskytovaných 
dokumentů. Na úřad se obrací nejen ob-
čané se svými žádostmi, ale i různé firmy 
a sdružení. 

P ředsedkyně Osadního výboru ozná-
mila zastupitelům obce, že zajistila 

sponzorský dar na nákup herního prvku 
ve výši cca 50 tisíc korun pro Novou 
Ves II, dále, že firma ZZN opraví místní 
haly, poskytne příspěvek 5 000 Kč/rok na 
činnost Osadního výboru, nabízí Osadní-
mu výboru zajištění autobusu na případný 
výlet. Zastupitelé o návrhu jednali na 
svém zasedání. Podnikatelská činnost 
ZZN ovlivňuje život v obci a zastupitelé 
sponzorské aktivity firmy pro Novou Ves 
II vítají. Místní děti se brzy dočkají multi-
funkčního herního prvku.

F otbalový klub Traverza u příležitosti 
40. výročí vzniku klubu rozšiřuje 

své aktivity, a to o fotbalovou žákovskou 
přípravku. Zastupitelé rozhodli o poskyt-
nutí příspěvku ve výši 10 000 korun na 
podporu nové činnosti. Pokud máte doma 
chlapce, ale i dívku ve věku 5–11 let a má 
chuť nejen do fotbalu, ale i do dalších 
pohybových aktivit, přijďte na fotbalové 
hřiště 28. srpna na první trénink.

Na konci května byly zahájeny 
práce na jižní straně lodě kostela, 
byly otlučeny omítky a všechny 
nesoudržné části. Milé překvapení na 
nás čekalo v gotickém výklenku, kde 
byly uhnízděny čtyři malé poštolky. 
Všichni jsme se na místě shodli, že 
dokud poštolky nevyletí, zůstane 
místo zachováno. 

Dělníci s maximální opatrností 
otloukali a nahazovali omítky 
v blízkosti hnízda. Poštolky mezi 
tím rostly a sílily. Na konci června 
poštolky opustily své hnízdo a firma 
mohla prostor vyklidit, vyzdít 
a omítnout.

Letos bude ještě z dotace 
dokončen okapový chodník okolo 
kostela a instalována kovaná 
mříž do vstupu kostela, která 
umožní jeho větrání i jeho otevření 
pro turisty. Letos tedy budou 
dokončeny práce na exteriéru 
kostela. 

Domnívám se, že za posledních 
pět let se z ruiny stala dominanta 
obce, na kterou můžeme být 
všichni hrdi. Již nyní pracujeme na 
projektech opravy interiéru. Kdo 
navštívil výstavu v kostele, mohl 
vidět objevené netradiční fresky 
u jižního vstupu kostela. 
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V  sobotu 19. 7. jsme ve 14 hod slavnost-
ně zahájili výstavu u příležitosti 110 ti let 

pošty v Rostoklatech. Návštěvníci si prohlédli 
historické pohledy a fotografie našich obcí. Po-
dařilo se nám získat zatím neznámé fotografie 
z Rostoklat i Nové Vsi II, které ukazují dávný 
život v obci. Velmi zajímavá byla přednáška 
našeho kronikáře. U příležitosti 110 let pošty 
a dokončení obnovy kostela jsme vydali novou 
pohlednici, kterou si mohli návštěvníci zakou-
pit. Pohlednice je k prodeji za 7 Kč na Obecním 
úřadě.

Ráda bych poděkovala kronikáři p. Janu Pso-
tovi, ml., za přípravu výstavy, zastupiteli Da-
vidu Valachovi za zhotovení nové pohlednice, 
zastupitelkám Jaroslavě Šermauerové, Emilii 
Hamtákové a Blance Apltauerové, které opět 
napekly výborné zákusky.

V úterý 24. 6. jsme v kul-
turním domě přivítali 

nové občánky Rostoklat. 
Sladké řezy napekly zastu-

pitelky Apltauerová a Šer-
mauerová. Hosté byli přivítá-
ni, rodiče se zapsali do Knihy 
zápisů, děti obdržely již tra-
dičně tričko se svým jménem 
a znakem obce, proběhlo 
fotografování, které zajistil 
David Valach, fotografie byly 
zaslány rodičům emailem. 

Po slavnostním ceremoniá-
lu byl čas na přátelské popo-
vídání. 

V  minulém čísle Zvěstovatele jsme se se-
známili díky kronikáři obce panu Janu 

Psotovi , ml. s historií vzniku poštovny v Ros-
toklatech. Informace čerpal z naší kroniky.

Níže doplňujeme další podstatné informace: 
Většina z nás pamatuje na paní Marii Semán-
kovou, která pracovala jako vedoucí pošty v le-
tech 1965 až 1997, tedy dlouhých 32 let. Po 
jejím odchodu do starobního důchodu zastávala 
funkci vedoucí pošty paní Ivana Holubová. Od 
roku 2000, jak již víme z minulého čísla, paní 
Jaroslava Zvalová.

Mezi nejdéle sloužící doručovatelky patří 
paní Alena Svatoňová, která působila na všech 
4 doručovacích obcích, tedy v Rostoklatech, 
Nové Vsi II, Břežanech II a Limuzích, 29 let. 
Než pošta doznala dnešních změn, byly zaměst-
nankyněmi pošty paní Alena Jouglová, Jitka 
Košťálová a Jana Brožovská.

Doplnila Blanka Apltauerová

Oslavili jsme 
110 let pošty 
v Rostoklatech

Vítání 
občánků 

Pošta v Rostoklatech slaví 
110 let – pokračování

V  letošním volebním roce se nás nejblíže dotýkají volby komunální 
nebo-li volba do zastupitelstva obce. Svoji činnost bude určitě 

rekapitulovat samo zastupitelstvo v čele se starostkou . Chtěl bych se ale 
zamyslet a popsat život v obci pohledem jejího obyvatele.

Především jsem hrdý na svoji příslušnost k obci Rostoklaty a chci 
konstatovat, že jsme se dostali za minulé volební období na úroveň 
vyspělých lokalit i v celorepublikovém srovnání. Mimo zdroj plynu 
máme po dokončení kanalizace všechny zdroje občanské vybavenosti. 
Tento stav je výsledkem úsilí několika generací zpět, avšak podstatné 
změny zaznamenáváme v uplynulých 10–15 letech. Je to zásluha 
několika ZO a výraznou měrou zvláště v posledních dvou volebních 
obdobích. Po velkém úsilí byla úspěšně završena snaha získat dotace 
na výstavbu kanalizace a v letošním roce i výstavbu dokončit. Po 
připojení obce na vodovodní síť, které předcházelo, se tak obec dostala 
na úroveň odpovídající standardu bydlení ve středu Evropy, 20 kilometrů 
vzdáleném od hlavního města. Pro majitele nemovitostí toto vše 
znamená nemalé zvýšení hodnoty jejich majetku. Tento standard není 
ale vůbec samozřejmostí, spousta obcí v republice, z blízkých obcí lze 
uvést Tismice a Limuzy, nemají ani dnes přiveden zdroj pitné vody ani 
kanalizaci. O kvalitách spodních vod i s ohledem na likvidaci odpadních 
vod není třeba hovořit.

Hlavní akce uplynulého volebního období jsou:
l Obnova zeleně a úprava hřbitova
l Pokračující práce na opravě kostela Sv. Martina včetně oprav 

interiéru a odvodnění
l Splašková kanalizace
l Letos bude zahájena Modernizace zařízení a prostoru SDH 
Celková suma dotací použitá pro potřeby obce činila v létech 

2010–2014 20 757 000 korun.
Buďme si toho všeho vědomi a zhodnoťme práci odstupujících 

zastupitelů tím, že jim vyjádříme podporu i v následujícím volebním 
období.  Josef Lukáš

Předvolební 
zamyšlení
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Zpráva o nohejbalovém turnaji 

V  pátek 20. července nás navštívily 
kontrolorky ze Státního země-

dělského fondu, jejich úkolem byla 
kontrola dokumentů výstavby tlako-
vé kanalizace, která byla realizována 
z poskytnuté dotace. Dámy kontrolovaly 
provedené výběrové řízení, uzavře-
né smlouvy o dílo, faktury, Smlouvy 
o zřízení závazku, kolaudační dokumen-
ty, povolení k provozování, navštívily 
budovu ČOV a shlédly čerpací šachty. 
Tomuto kontrolnímu dni předcháze-
lo několik týdnů intenzivních příprav 
všech požadovaných dokumentů, vzhle-
dem k jejich množství jsme k přepravě 
využili velký cestovní kufr. Kontrolorky 
nezjistily žádné pochybení, předaly 
dokumenty k vyššímu stupni kontroly 
SZIF a očekáváme přidělení dotace na 
přelomu srpna a září.

F otbalový klub Traverza Rostoklaty pořádal v červnu Nohejbalový turnaj, 
kterého se zúčastnilo 28 hráčů (9 týmů), jak z naší vesnice, tak z blízké-

ho okolí. Celému turnaji vévodili kluci z blízkých Kounic, kteří vyhráli, ale 
i Rostoklaty dostály svému jménu, když zkušený matador Jenda Koštál doka-
zoval, že má stále ještě mladé nohy a ne jednou rozvášnil publikum k mohut-
nému potlesku. Těšíme se na Vás příští rok na dalším ročníku. Sportu Zdar!

Ing. Lukáš Kmoch

J iž máme připojeno cca 120 nemo-
vitostí. Připomínáme, že do tlakové 

kanalizace nepatří písek, kamínky, hlína 
apod., vlákniny – hadry, dětské pleny, 
hygienické vložky, vlhčené ubrousky, 
textilie, pevné předměty – dřevo, kame-
ny, agresivní látky – kyseliny, louhy, roz-
pouštědla, barvy, tuky, oleje, oleje z fri-
tovacího hrnce, odpad z kuchyňského 
drtiče, dešťové vody.

Máme již první případy poškození 
čerpadla vinnou chybného užívání. Do 
toalety byly vhozeny dětské vlhčené 
ubrousky. Po nahlášení poruchy byl za-
volán servis AQ, který dodával čerpadla. 
Po vyndání čerpadla byl na první pohled 
zřejmý důvod poruchy. Opravu uhra-
dil vlastník nemovitosti, náklady jsou 
značné, cca 5 tisíc korun plus náklady na 

odvoz odpadních vod z šachty fekálním 
vozem. Připomínáme, že je vhodné in-
formovat i návštěvy.

Děkujeme vlastníkům pozemků dotče-
ných kanalizací za vstřícný postoj při pod-
pisování Smluv o zřízení závazku. V sou-
časné době dokončujeme znění Smlouvy 
o odvádění odpadních vod a kanalizační 
řád. Opět se jedná o velmi administrativně 
náročnou práci, budeme Vás proto postup-
ně vyzývat k podpisu. Hotovou Smlouvu 
a Kanalizační řád zveřejníme na webu 
obce a ve vývěsce, kde se s dokumenty 
budete moci před podpisem seznámit. Do 
konce prázdnin bude hotová kalkulace 
stočného. Již nyní se na nás obrací zájemci 
o nové napojení na kanalizaci. Technické 
podmínky nového napojení budou známy 
do konce prázdnin.

Informace o kanalizaci

M inulý měsíc byly pokáceny obě vzrostlé borovice na místním hřbitově. Stromy se 
nacházejí v těsné blízkosti hrobů a hrozilo poškození hrobů nebo zranění návštěv-

níků hřbitova. Borovice měly špatné větvení , větve byly velmi suché a při silnějším 
větru docházelo k pádu větví. Špatný stav stromů můžete sami posoudit z fotografií.

O dbor životního prostředí a zeměděl-
ství MěÚ Český Brod, jako vodo-

právní úřad věcně příslušný podle ustano-
vení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 
106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů (vod-
ní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vodní zákon“), místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 11 záko-
na č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil skutečnos-
ti, které dne 16. 6. 2014 uvedla v žádosti 
o vydání opatření obecné povahy Vodo-
hospodářská společnost Vrchlice – Maleč, 
a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, 284 
01 Kutná Hora 1 (dále jen „navrhovatel“), 
a dále ve veřejném zájmu podle ustanove-
ní § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a v sou-
ladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 

č. 257/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů:

Dočasně omezuje užívání pitné vody 
z vodovodů pro veřejnou potřebu – pouze 
pro osobní potřebu na dobu od 1. 7. 2014 
do 30. 9. 2014.

Zároveň zakazuje v uvedených obcích 
a jejích částech používat v uvedené době 
pitnou vodu z veřejného vodovodu na zá-
livku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, 
dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) 
apod.

Opatření se vztahuje na obce a jejich 
části: 

Tuklaty,
Tlustovousy,
Rostoklaty,
Nová Ves II,
Břežany II

Na hřbitově byly 
pokáceny dvě borovice 

Opatření obecné povahy – dočasné 
omezení užívání pitné vody

Jubilea

Červenec
Jaromír Mokošín,  
Tibor Menšík,  
Eva Šabaková,  
Jana Lukášová

Srpen
Alena Soukupová,  
Jindřiška Tůmová,  
Luboš Křeček,  
Helena Jelínková,  
Antonín Libich,  
Naděžda Drbalová,  
Jaroslav Svoboda,  
Marcela Menšíková,  
Václav Drbal,  
Stanislav Malík,  
Božena Budařová,  
František Horký,  
Josef Lukáš z Rostoklat

Zdeněk Frühauf,  
Boris Buss z Nové Vsi II

Stav účtu
ke dni 31. 7. 2014  
432 982,06 Kč 
Přispěli: 450 Kč dobrovolné 
vstupné na dětský den,  
852 Kč dobrovolné vstupné 
na výstavu, 200 Kč paní Emílie 
Hamtáková

Podomní prodejci byli z obce 
vykázáni
Začátkem června se v obci ob-
jevili pánové v červených krava-
tách a nabízeli občanům přechod 
k jinému dodavateli elektřiny. 
Připomínáme, že v obci je tento 
druh prodeje zakázán. 

Děkujeme občanům, kteří nás 
upozornili na jejich pohyb. Ještě 
více nám pomohl telefonický 
kontakt. Prodejci byli předvolání 
na obecní úřad, bylo jim vysvětle-
no, že porušují nařízení obce a byli 
požádáni, aby okamžitě opustili 
katastry našich obcí. Jednání pro-
dejců na úřadě nebylo vůbec milé, 
přesto nakonec obec opustili.

Připomínáme, že si můžete na OÚ 
vyzvednout samolepku „Prodejci, 
nezvoňte“, pokud na Vás přesto 
zazvoní, stačí říci: „Tady nesmíte 
po domech nic nabízet ani prodá-
vat “, zavřít dveře, případně ihned 
kontaktujte OÚ. 

ZVÝŠENÁ KRIMINALITA V OBCI
NA KONCI ČERVNA DOŠLO V ROSTOKLATECH K ODCIZENÍ OSOBNÍHO VOZIDLA ZAPARKOVANÉHO PŘED 

DOMEM. POLICIE ČR OPĚT ZAZNAMENALA NÁRŮST KRÁDEŽÍ V OKOLÍ. VYZÝVÁME VÁS KE ZVÝŠENÉ 
OPATRNOSTI, NEPODCEŇUJTE ZAMYKÁNÍ ANI GARÁŽÍ A DALŠÍCH DROBNÝCH STAVEB. 

Radka Nováková


