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Slovo starosty

Obec
a paragrafy

Rozmary letošní dlouhé zimy
s největším počtem mrazivých
dní od roku 1961, extrémními
teplotami až -18 °C v Rostoklatech až po zvrat začátkem tohoto měsíce se hrozivě projevily. Po
náhlém oteplení a dešti se opakovala situace z letošního léta ve
formě „povodně“.V létě byla způsobeno následkem přívalových

dešťů, kdy se voda přihnala od
Klepce přes Limuzy až ke křižovatce se silnicí Praha-Kolín.
Nyní byla situace po tání sněhu
a dešti obdobná, jak dokazují
snímky, a je jisté, že kritické místo v obci je právě tady. Jak jsme
vás již informovali, byla vyžádána součinnost SUS Kutná Hora
k tomu, aby byla provedena ob-

nova a zprůchodnění příkopů,
regulace a obnova vstupů do
kanalizace dešťové vody, která
odvádí vodu pod obcí k vodoteči potoka směrem k Břežanům.
OÚ bude opakovaně důrazně
požadovat provedení těchto
prací v nejbližších jarních měsících k zajištění bezpečnosti obyvatel.

PŘIPOMENUTÍ
Do konce měsíce
února by měly být
zaplaceny poplatky za odvoz komunálního odpadu, za
psy, reklamy, stání
na veřejném prostranství a případně další. Usnadněte svou kázní práci
OÚ a účetní.

Se začátkem roku je spojováno
vyrovnání různých poplatků od
nás jako poplatníků obci, která
je ze zákona správcem daní.
V minulém čísle RZ jsme se zabývali poplatky za odvoz TKO,
poplatky za psy, reklamy a spoluúčast podnikatelských subjektů na systému odvozu odpadků dobrovolným uzavřením
dohod s obcí.
Dalšímu zpoplatnění podléhá
i parkování soukromých vozidel
na místních komunikacích. Připomenu znění zákona č. 50/l976
Sb a vyhlášky č.137/1998 Sb,
které určují, že: „rodinný dům
musí mít nejméně jedno garážové stání a vymezenou plochu
pro odstavení vozidla na pozemku rodinného domu“.
Tento požadavek je opodstatněn i tím, že šíře místních komunikací nevyhovuje trvalému
stání, čímž dochází k omezování dopravní obslužnosti v obci
při odvozu TKO, rozvozu paliv,
zásobování a při případných
haváriích (požáry apod.) Za trvalé stání se nepovažuje krátkodobé parkování.
Jestliže nemáte možnost zajistit
parkování vozidel na vlastním
pozemku, je třeba žádat OÚ
o souhlas a výjimečně parkovat
na vyznačeném místě na místních komunikacích. Toto parkování osobních a nákladních vozidel je dle OZV č. 10/2003 zpoplatněno částkou 500 Kč, respektive 1000 Kč/rok.
Žádám vás o kázeň a dodržování zásad parkování především na vlastních pozemcích,
případně splnění požadavků
OZV, které budou v zájmu
obecního pořádku kontrolovány
a jejich nedodržování pokutováno.

Josef Lukáš
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Plynofikace obce – zatím NE
Dne 15. února se konala
veřejná schůze, kterou svolalo OZ a informovalo vás
o aktuálním stavu výsledku
dlouholetého snažení o plynofikaci obce. Většina z vás
tuto informaci na schůzi získala, a tak jen krátce zrekapituluji průběh jednání od
úmyslu až ke dnešním
dnům. Jednání byla vedena
zástupci Svazku-Sdružení
obcí pod Klepcem. Poslední
podrobnou informaci jste
obdrželi v RZ č. 23 ze září
minulého roku.
Svazek byl založen obcemi
Tuklaty, Rostoklaty, Břežany II, Tismice, Mrzky, Přišimasy, Hradešín a Masojedy podpisem zakládající listiny a stanov dne 27. září 1999.
Prvním společným projektem byla plynofikace regionu těchto obcí. Jednání byla vedena a smlouva o spolupráci uzavřena s distribuční plynárenskou organizací Českomoravskou plynárenskou (ČMP). Byl vypracován projekt a podána
žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. Vzhledem ke katastrofálním
povodním a nutnosti jejich
likvidací byla naše žádost
o dotaci odložena. Současně ČMP podmiňovala zahájení stavby z důvodu zvýšené rentability i plynofikací

města Kostelec nad Černými lesy.
Svazek v roce 2001 obdržel
Rozhodnutí o přidělení dotace s podmínkou předložení stavební dokumentace tj.
stavebního povolení a způsobu financování stavby.
Jednání s ČMP však nevedla k uvolnění stavebního
povolení a zahájení stavby.
Svazku hrozilo nebezpečí
z prodlení k předání podkladů poskytovateli dotace
SFŽP, a tím ztráty jejího poskytnutí. V polovině roku
2004 jsme proto byli nuceni
přerušit spolupráci s ČMP,
vypovědět smlouvu a zahájit jednání s distribuční organizací Středočeskou plynárenskou (STP). Změna
dodavatele znamenala i jiné místo napojení na středotlaké vedení, a to z Českého Brodu, a tím i změnu
projektu včetně vyřízení
majetkoprávních vyrovnání.
Z výběrového řízení na
zhotovitele stavby vyšla vítězně firma s nejvyšší nabídkovou cenou a Svazek
toto výběrové řízení později zrušil.
Nárůst cen plynu a průtahy
se zahájením stavby vedly
řadu z vás k odstoupení
a zrušení žádosti o PP. Následně v průběhu roku
2005 odstoupily z akce
i obce Břežany II, Masoje-

dy, Hradešín, a nakonec
i Přišimasy. I přesto, že byla
na SFŽP podána Svazkem
žádost o redukci celé akce
na zbývající obce, po změně vedení Svazku a zhodnocení situace, tj. nutnosti
dalšího přepracování dokumentace, provedení nového výběrového řízení na
dodavatele a nárůstu podílu
nákladů jednotlivých zbylých obcí, bylo na zasedání
starostů obcí Svazku dne
10. 1. 2006 rozhodnuto
o ukončení celé akce plynofikace.
Znovu chci ocenit váš přístup a trpělivost, které jste
prokázali při tak zdlouhavém řízení, které nakonec
ne vinou bývalého ani současného vedení Svazku nebylo korunováno realizací.
Ke dnešnímu dni je na OÚ
registrováno 75 žádostí
a složeny příspěvky na účtu
obce ve výši dle uzavřených smluv. Ve smluvně
stanovené době, tj. 60 dnů
od 13. 2. 2006, kdy OZ
schválilo ukončení účasti
obce na plynofikaci, vám
budou peníze vráceny. Vzhledem k složitosti manipulace s hotovostí vás žádáme o bezhotovostní styk.
Obdrželi jste formulář
s údaji potřebnými pro převod peněz na vaše účty,
který předejte na OÚ.
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Životní jubilea
V měsíci únoru
❀ Brožková Věra
❀ Kostrunková Hanka

z N. Vsi II
✿ Lauber Stanislav

Významné životní
jubileum oslaví
❀ Eva Křečková

Rybáři jednali
na suchu
Rybářská sezona spolku Rostoklaty začíná každým rokem Výroční členskou
schůzí, která se konala 11. 2. Na této
schůzi se sešli všichni členové spolku
a pozvaní zástupci OÚ, mysliveckého
sdružení a SDH.
Vyhodnotili průběh loňské sezony jak po
pracovní stránce (brigády, úklid obce),
tak i akce spojené přímo s rybařením.
Byli vyhlášeni najlepší rybáři za rok
2005:
1. místo Nekolný Jaroslav
2. místo Pelikán Josef
3. místo Menšík Tibor
Předseda spolku pan Emil Přibyl zve
obyvatele a příznivce cechu sv. Petra na
29. 4. 2006 na otevírání rybníka spojené
se závody v rybolovu pro malé i velké.

Kronika Rostoklat a Nové Vsi II
Po malé odmlce bychom rádi
pokračovali ve vaší oblíbené
rubrice. Stránky z kroniky jsme
opustili v roce 1926. Když jsme
stránky kroniky otevírali, neuvedli jsme Prolog, který stojí za
povšimnutí, a uvádíme ho dnes.
Kroniku začal psát v srpnu v roce 1923 řídící učitel v Rostoklatech pan František Holub
a v úvodu napsal:
Převzal jsem nesnadný a odpovědný úkol prvního kronikáře,
poněvadž mne důvěra obecní-

ho zastupitelstva k němu povolala. Vynasnažil jsem se, pokud
mé síly a vědomosti stačily,
abych zachytil obraz obce z minulosti i přítomnosti co nejvěrněji. Pokud se mi to podařilo,
nechť posoudí budoucnost, jíž
tyto zápisky mají býti zachovány. Svým následovníkům přeji
mnoho zdaru a klidnější dobu,
nežli jsme my prožili.
PROLOG
Vy všichni, kteří běháte zrakem

cestami řádků mých bílých listů,
schylte hlavy své níže a vážně
myslete na to, o čem k vám mluví kohorty slov, z nichž ač jsou
zde mrtvy, dýše však život minulých dějů.
Rozsévač Čas je zasel a seje
po širých krajích, po vlasti
naší.
Moře mé mluvy poví Vám živým, co bylo třeba práce a síly,
než přišel dnešek, pokrok a poklid!
Chutnej mé děje rozumem,

myslí, střez se všech chyb
svých otců a předků!
Čerpej z nich sílu, nadšení
k práci, jak to i naši činili dědci.
Chci býti věrný života obraz,
Tvého i činu zrcadlem přesným.
Nechť mluva má v Tvé zapadne
srdce, vzklíčí tam v skutky prospěšné Tvému domovu,vlasti,
celému lidstvu!
Zdráv budiž lide, žijící v pravdě,
skutkové Tvoji roďte se z lásky!
Nezmírej nikdy na cestách klamu, krajane! Čechu!
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