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Letošního 24. února jsme v zasedací místnosti OÚ slavnostně
přivítali naše nové občánky – je to 5 holčiček a 6 kluků

VEŘEJNÁ SCHŮZE
Zastupitelstvo obce svolává veřejnou schůzi, která se bude konat dne 26. 3. 2007 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1) Představení nového OZ
2) Informace k připravované stavbě kanalizace
3) Diskuse
Děkuji za vaší účast.

Výměna řidičských
průkazů

Hřbitov u kostela
sv. Martina

Na základě oznámení z ministerstva dopravy vás upozorňujeme
na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993 nejpozději do
31. 12. 2007. O nový ŘP si zažádejte na odboru dopravy města
Český Brod. Co musíte mít s sebou? – platný doklad totožnosti –
jednu fotografii ( 3,5 x 4,5 cm ) –
řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.
Více ve vývěsce nebo
na www. mdcr.cz.

OÚ požádá odbor památkové péče o vydání
Rozhodnutí k záměru
úpravy v areálu hřbitova, tzn. úpravy a přesuny náhrobků, tak aby
vzniklo upravené a důstojné prostředí hřbitova. VYZÝVÁME TY, kteří mají na hřbitově
sv. Martina pohřbeny
předky: kontaktujte
nás, abychom předešli
nežádoucím pohybům
na hřbitově.

Obyvatelstvo
Obyvatelstva čítá obec asi
340 duší, z nichž převažují, a to
poměrně podstatně, ženy. Počítám, že z těchto 340 osob jest
asi 150 mužů a 190 žen. Z uvedených 340 duší jest asi 180 ženatých a vdaných, asi 130 svobodných a asi 30 vdovců a vdov,
přičemž opět vdov jest nepoměrně více než vdovců.
Z celkového počtu obyvatel
narodilo se asi 40 % v Rostoklatech, kdežto zbývajících asi 60 %
se do Rostoklat přistěhovalo.
V obci jsou jen příslušníci ČSR
a jen obyvatelé národnosti české, výjimkou činí občas a přechodně zde na práci meškající
Němci z pohraničí, Slováci ze
Slovenska a Maďaři z pohraničních krajů Slovenska. Číst a psát
umějí všichni, výjimku mohou činit – tři nejstarší občané.

poslední době jsme v médiích slyšeli informace o platnosti nového vodního zákona,
kterým od 1. 1. 2008 vyprší platnost povolení k odběrům podzemních vod, která byla vydána
před 1. 1. 2002. Zákon ale pamatuje i na ty, kteří ke svému vrtu nemají vůbec žádný úřední
papír a studnu postavili tzv. načerno.
Co to pro nás znamená? Rozhodujícím datem v zákoně je
1. 1. 1955! Za povolené se mají
zaprvé všechny odběry pro zásobování domácností ze studní
vybudovaných před rokem
1955, i když k nim neexistuje
žádné písemné povolení. Stáří
studny lze doložit např. dokumentací ke stavbě domu,
u které je studna umístěna, svědecká (lépe písemná) výpověď
nebo čestné prohlášení. Zadruhé odběry vody pro domácnost
ze studní vybudovaných po
1. 1. 1955, realizované na základě platného povolení příslušného orgánu, a dále se bez povolení obejdou i majitelé studní,
kteří je vůbec nepoužívají .
A nyní k těm ostatním: pokud
nemáte ke svému vrtu žádný
úřední papír a studnu jste postavili tzv. načerno, musíte své
studny dodatečně legalizovat.
V opačném případě vám hrozí
až 50 tisíc pokuta, právnické
osobě až 10 milionů korun.
Nejprve musíte požádat o dodatečné povolení stavby na pověřeném Obecním úřadě města
Český Brod – odbor životního
prostředí. K tomu potřebujete
výpis listu vlastnictví z Katastru
nemovitostí, projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních,
souhlas OÚ.
Zároveň musíte požádat o povolení k odběru, to platí také pro
ty, kteří mají například ve stavebním povolení pro RD zmíněnou studnu, ale nemají její kolaudaci a povolení k odběru.
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■ v č. p. 23 Josef Čech, rolník,

79 roků
Nejstarší obyvatelé obce:
■ v č. p. 49 Jan Vlasák, domkář,
84 roky
■ v č. p. 63 Antonie Badová,
vdova po živnostníku, 83 roky
■ v č. p. 70 Marie Pechová, vdova po obchodníku, 82 roky
■ v č. p. 68 Josef Bašus, bývalý
mistr kovářský a podkovářský,
81 roků
■ v č. p. 81 Antonín Janke, býv.
Rolník a hostinský, 81 roků
■ v č. p. 38 Alžběta Hladíková,
vdova po rolníku, 77 roků
■ v č. p. 54 Antonín Kubelka,
mistr kovářský, 76 roků
■ v č. p. 3 Anna Zahrádková,
vdova po zemědělském zaměstnanci, 76 roků
■ v č. p. 52 Antonie Šťastná,
vdova po cestáři, 75 roků

Náboženství, kostel, hřbitov
V obci jest 245 občanů náboženství římskokatolického, asi 65 občanů náboženství českobratrského evangelického, asi 20 občanů vyznání československého
a asi 10 občanů bez vyznání.
Občané římskokatolického vyznání účastní se bohoslužeb ve
zdejším kostele filiálním sv. Martina nebo v kostele sv. Jana Křtitele v Tuklatech.Ve zdejším kostele
bývají bohoslužby vždy každou
třetí neděli neb svátek, jakož
i v Pondělí velikonoční, svatodušní a vánoční a i v neděli po Božím
těle, kdy jest v Rostoklatech odbývána pouť. Služby Boží slouží
v Rostoklatech tuklatský farář,
který po bohoslužbách v Tukla-

tech, v půl osmé neb v osm, sloužívá druhou mši svatou. V Rostoklatech v půl desáté neb v deset.
Tuklatský farář, nyní J. Vyskočil,
vyučuje v rostoklatské škole i náboženství.
Občané vyznání českobratrského evangelického dojíždějí
k bohoslužbám do svého kostela
do Kšel, náboženství účastní se
ve středisku určeném vždy pro
několik obcí školní děti všech
těchto obcí. Farářem českobratrské evangelické církve ve Kšelích
jest Oskar Nagy.
Občané vyznání českobratrského evangelického pochovávají své zemřelé ojediněle ještě na
hřbitov ve Kšelích, jinak všichni
občané z Rostoklat, Limuz, Břežan a Nové Vsi pochovávají, a to
bez ohledu na vyznání, na nový
hřbitov východně od Rostoklat.

LEADER – jsme u toho – VÝZVA

J

istě jste zaznamenali, že se
více či méně od roku 2004 ve
sdělovacích prostředcích živě diskutuje na téma přílivu financí
z EU. Otázkou je, jak na tyto prostředky dosáhnout. Základním
principem programu LEADER je
metoda komunitního plánování,
rozvíjení partnerství a spolupráce
mezi veřejným sektorem, podnikateli a neziskovkami.
O výběru projektů a přidělování peněz v regionu již nerozhoduje ministerstvo či kraj, ale tzv.
MAS = místní akční skupina složená ideálně z 1/3 veřejného sektoru (obecní samosprávy, svazky
obcí, příspěvkové organizace...),
z 1/3 podnikatelským sektorem
(rolníci, řemeslníci, obchodníci...)
a z 1/3 neziskovými organizacemi (církev, občanské sdružení...).
Tato MAS vytvoří svůj plán rozvoje, ve kterém po vzájemné diskusi a na základě vyjádření občanů regionu vyzdvihne problémy,
na které je třeba se soustředit.
Je-li podaná strategie ministerstvem zemědělstvím přijata
a úspěšně zaregistrována, dostane MAS „balík peněz“. (Podlipansko nyní poprvé rozdělovalo cca

3,5 milionu korun) MAS uveřejní
výzvu typu: (zjednodušeně řečeno) „V tom a tom termínu lze
předkládat projektu, na obnovu
dětských hřišť, rekonstrukci komunikací, nákup strojů pro zemědělské podnikatele, na obnovu
cyklostezek apod. s tím, že na
jednotlivé projekty bude uvolněno tolik a tolik peněz.“
Všichni z regionu mohou ve
stanoveném termínu předložit
projekt k rukám MAS. Management MAS by měl také pomáhat
a radit s tvorbou projektů. Měl by
být grantovou agenturou, která
žadateli pomůže projekt sestavit.
MAS má minimálně 15 členů.
místních, kteří toto území dobře
znají, mají k němu vztah. Z členů
MAS je zvolena výběrová komise, jejíž členové se předem přihlásí k podjatosti a nehodnotí tedy projekty, na kterých by mohli
mít vlastní zájem.Výběrová komise dle pevných, předem postavených kritérií hodnotí kvalitu podaných projektů a navrhuje výši poskytnuté dotace žadatelům. Důležité je, aby šlo o projekty založené na spolupráci. Například
v sousedním Podlipansku byla

soukromému zemědělci poskytnuta dotace na nákup trechniky
s tím, že pořídí rovněž boční nástavec na sekání škarp podél komunikací. K projektu byla přiložena partnerská smlouva mezi podnikatelem a pěti okolními obcemi.
Jiných 10 obcí se dohodlo, že
společně nakoupí terénní vozidlo
pro péči o potřebné občany, také
jim byla dotace přiznána.
Tolik stručně k principu rozdělování
evropských
peněz
2007–2013. Samozřejmě nepřestanou fungovat dosud běžné
dotační tituly, avšak bude-li chtít
kdokoli čerpat finanční prostředky v rámci programu LEADER,
musí tak učinit pouze prostřednictvím své MAS.
Obec Tismice stála jako jedna
z prvních u zrodu myšlenky vytvořit takový region MAS také
v našem okolí. Vyzýváme tímto
všechny, kdo se chtějí aktivně zapojit do činnosti regionu Pošembeří a do činnosti MAS, ať kontaktují Obecní úřad Tismice. Členem může být každý, kdo má na
území regionu trvalý pobyt nebo
sídlo firmy, nebo kdo v zájmovém
území hospodaří či jinak podniká.
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Povinnou přílohou k Žádosti o povolení k odběru jsou:
1) mapový podklad v měřítku
1:50 000 (25 000 či 10 000) se
schematickým zákresem místa
odběru,
2) kopie katastr. mapy, včetně
zakreslení místa odběru,
3) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa).
Mezní datum je 1. 7. 2007 –
do tohoto data si musíte požádat o povolení k odběru. Formuláře a kontakty na hydrology
jsou připraveny na našem OÚ.
Řízení o vydání povolení k odběru nepodléhá správnímu poplatku. Vím, že toho není zrovna málo, ale rádi vám poradíme. Informace naleznete i na
www. zanikpovoleni.cz.

Radka Nováková

Humanitní sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov (ww.diakoniebroumov.org ) ve spolupráci
s OÚ vyhlašují humanitární
sbírku:
■ letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské)
■ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
■ přikrývek, polštářů a dek
Věci, prosím, zabalte do
igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily,
a doneste na OÚ nejpozději do 20. 4. 2007.
Děkujeme za vaši pomoc.

Životní jubilea
v měsíci březnu
❀ Kolankiewiczová Jindra
❀ Mokošínová Růžena
✿ Drbal Václav
✿ Svoboda Jaroslav
✿ Čipkala Peter
✿ Hegedüš Ladislav
✝ V měsíci březnu zemřela
paní Eva Šmejkalová

Tiráž
Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32;
Uzávěrka do 10. každého měsíce. Náklad 160 výtisků. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně.

